ANEXA
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Art. 4, litera c) din proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2021 –
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor privind drumurile
județene și comunale
„c)420,0 milioane lei destinate
finanțării
cheltuielilor
privind
drumurile județene și comunale,
sumă repartizată pe județe potrivit
anexei nr. 6. Repartizarea pe unități
administrativ- teritoriale se face în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor, prin hotărâre,
de către consiliul județean, după
consultarea primarilor, în funcție de
lungimea și starea tehnică a
drumurilor;”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Pentru
anul
2021
se
suplimentează sumele pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale cu
100 mil. lei.
Lit. c) de la Art. 4 din Proiectul
Legii bugetului de stat pe anul
2021 se modifică după cum
urmează:
„c)700,0 milioane lei destinate
finanțării cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale,
sumă repartizată pe județe potrivit
anexei nr. 6. Repartizarea pe
unități administrativ- teritoriale se
face în funcție de lungimea și
starea tehnică a drumurilor, prin
hotărâre, de către consiliul
județean,
după
consultarea
primarilor”

Restrângerea activității economice a
unor contribuabili cauzată de
pandemie și cheltuielile suplimentare
necesare provocate de criza sanitară
și vaccinare contra COVID-19
diminuează sursele proprii ale UATurilor
pentru
investiții
în
infrastructura rutieră, iar starea
acesteia necesită lucrări urgente de
reabilitare.

Autori:

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
Sursa de finanțare: majorarea redistribuiri de sume între
ale
clasificației
sumei totale prevăzute la Anexa nr. subdiviziuni
bugetare”.
6.

Nr.
crt.

2.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Grup parlamentar PSD
Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 30.000 mii lei
Sectiunea a 2-a, Art.4, lit.c
destinate finanțării cheltuielilor
privind drumurile județene și
comunale din Județul Constanta si
modificarea anexei nr.6

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Județul Constanta deține una dintre
cele mai lungi rețele de drumuri
județene si comunale din Romania,
suma solicitata este necesara pentru a
realiza un program de întreținere
periodica sau modernizare a acestei
rețele de drumuri.

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu poate fi
avută
în
vedere.
Potrivit
prevederilor Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, Fondul
de Rezervă Bugetară la dispoziția
Guvernului se utilizează pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru care
ordonatorii principali de credite
nu au credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția Guvernului
nu se poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare anuale.

Sursa de finanțare: Diminuarea cu
30.000 mii lei a sumelor atribuite
pentru Ministerul Finanțelor-Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Autori:
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
Deputat Lungoci Dumitru Lucian rezerva”, articolul 01 ” Fond de
rezerva bugetara la dispoziția
PSD
Deputat Dumitrache Cristina PSD Guvernului (credite de angajament)
Deputat Țuțuianu Marius Horia
PSD
Senator Stroe Felix PSD
Grup Parlamentar PSD
3.

Art. 4 , litera d) din proiectul de
lege privind bugetul pe anul 2021:
„d) 6.513,6 milioane lei pentru
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor
și județelor, pentru finanțarea

Art. 4 , litera d) din proiectul de
lege privind bugetul pe anul 2021,
se modifică și va avea următorul
cuprins:
d) 6.513,6 milioane lei pentru
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor,
orașelor,

Modernizarea
și
dezvoltarea
Aeroportului Internațional Craiova
va asigura îmbunătățirea condițiilor
oferite pasagerilor și operatorilor de
transport aerian, mai ales că cerințele
de călătorie impuse de pandemie nu
se vor elimina curând. Defalcarea

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu poate fi
avută
în
vedere.
Potrivit
prevederilor Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, Fondul
de Rezervă Bugetară la dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
cheltuielilor aferente funcționării
serviciilor publice de salvare
acvatică-salvamar și a posturilor
de prim ajutor pe plajele cu
destinație
turistică,
potrivit
prevederilor art.4 alin. (21) din
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr. 19/2006 privind
utilizarea plajei Mării Negre și
controlul activităților desfășurate
pe plajă, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.
274/2006, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
aplicarea prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilități persoanelor
care domiciliază sau lucrează în
unele localități din Munții
Apuseni și în Rezervația Biosferei
„Delta Dunării", republicată, cu
modificările
și
completările
ulterioare, precum și pentru
finanțarea
cheltuielilor
determinate
de
achitarea
obligațiilor de plată ale unităților
administrativ-teritoriale
din
județul
Suceava,
aferente
împrumutului extern contractat
pentru realizarea Programului
„Utilități și mediu la standarde
europene în județul Suceava",

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

municipiilor și județelor, pentru
finanțarea cheltuielilor aferente
funcționării serviciilor publice
de salvare acvatică-salvamar și a
posturilor de prim ajutor pe
plajele cu destinație turistică,
potrivit prevederilor art.4 alin.
(21) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 19/2006 privind
utilizarea plajei Mării Negre și
controlul activităților desfășurate
pe plajă, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr.
274/2006, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
Consiliul Județean Dolj pentru
Aeroportul
Internațional
Craiova,
pentru
aplicarea
prevederilor
Ordonanței
Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea
de
facilități
persoanelor care domiciliază sau
lucrează în unele localități din
Munții Apuseni și în Rezervația
Biosferei
„Delta
Dunării",
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum
și pentru finanțarea cheltuielilor
determinate
de
achitarea
obligațiilor de plată ale unităților
administrativ-teritoriale
din
județul
Suceava,
aferente

suplimentară va fi utilizată pentru
extinderea terminalelor și pentru
modernizarea și extinderea parcării,
obiective de investiții aflate în
execuție.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Guvernului se utilizează pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru care
ordonatorii principali de credite
nu au credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de rezerva
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al bugetară la dispoziția Guvernului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni nu se poate utiliza din faza de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, elaborare a legii bugetare anuale.
Capitol 50.01

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
potrivit prevederilor art. XII alin.
(1) lit. b) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 114/2009
privind unele măsuri financiarbugetare, aprobată prin Legea nr.
240/2011, reprezentând rate de
capital și dobânzi scadente în anul
2021 pentru componenta gaz, rate
de capital și dobânzi scadente în
anul 2021 pentru componenta
termie, precum și debite restante
la fondul de risc, potrivit anexelor
nr.7, 7/01 și 7/02;”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
împrumutului extern contractat
pentru realizarea Programului
„Utilități și mediu la standarde
europene în județul Suceava",
potrivit prevederilor art. XII alin.
(1) lit. b) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
114/2009 privind unele măsuri
financiar-bugetare, aprobată prin
Legea
nr.
240/2011,
reprezentând rate de capital și
dobânzi scadente în anul 2021
pentru componenta gaz, rate de
capital și dobânzi scadente în
anul 2021 pentru componenta
termie, precum și debite restante
la fondul de risc, potrivit
anexelor nr.7, 7/01 și 7/02;”

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat
PSD
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat
PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Alina-Elena Tănăsescu, deputat
PSD

4.

propune
respingerea
Legea Bugetului de stat pe anul Literele c) și d) ale articolului 4 al Amendamentul constă în aducerea în Se
amendamentului
deoarece
nu se
2021
legii vor avea următorul cuprins:
conformitate cu amendamentele
propuse de către membrii grupului precizează sursa de finanțare.
Art. 4, litera c) și litera d)
”c) 474,3 milioane lei destinate
nostru parlamentar la anexa nr.6 a
finanțării cheltuielilor privind
sumei inițiale de 420,0 milioane lei
drumurile județene și comunale,
cuprinse în litera c) și, respectiv, la
sumă repartizată pe județe potrivit
anexa nr. 7/03 a sumei inițiale de
anexei nr.6. Repartizarea pe
7.097,2 milioane lei cuprinse în
unități administrativ-teritoriale se
litera d) ale articolului 4 al legii.
face de către consiliul județean
prin hotărâre, după consultarea
primarilor, în funcție de lungimea
și starea tehnică a drumurilor;
d) 7696,8 milioane lei pentru
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor
și județelor, pentru finanțarea
cheltuielilor aferente funcționării
serviciilor publice de salvare
acvatică-salvamar și a posturilor
de prim ajutor pe plajele cu
destinație
turistică,
potrivit
prevederilor art.4 alin. (21 ) din
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr. 19/2006 privind
utilizarea plajei Mării Negre și

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
controlul activităților desfășurate
pe plajă, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.
274/2006, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
aplicarea
prevederilor
art.7,
alin.(4) și art.8, alin.(3) din
Ordonanța
Guvernului
nr.
27/1996 privind acordarea de
facilități
persoanelor
care
domiciliază sau lucrează în unele
localități din Munții Apuseni și în
Rezervația
Biosferei
„Delta
Dunării",
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, pentru 3 finanțarea
cheltuielilor
determinate
de
achitarea obligațiilor de plată ale
unităților administrativ-teritoriale
din județul Suceava, aferente
împrumutului extern contractat
pentru realizarea Programului
„Utilități și mediu la standarde
europene în județul Suceava",
potrivit prevederilor art. XII alin.
(1) lit. b) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 114/2009
privind unele măsuri financiarbugetare, aprobată prin Legea nr.
240/2011,
cu
modificările

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Cofinanțarea de către bugetele locale
pentru proiectele de investiție
finanțate din fonduri europene
nerambursabile se realizează cu mare
dificultate pe deoparte pentru că
veniturile proprii sunt în prezent mult
mai reduse ca urmare a pandemiei,
iar pe de altă parte pentru că foarte
multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația propusă
nu se
încadrează
în
categoria
cheltuielilor descentralizate la
nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor mun.
București.

ulterioare, reprezentând rate de
capital și dobânzi scadente în anul
2021 pentru componenta gaz, rate
de capital și dobânzi scadente în
anul 2021 pentru componenta
termie, precum și debite restante
la fondul de risc, precum și pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli,
potrivit anexelor nr.7, 7/01, 7/02
și 7/03;”.

Autori: senator Claudiu-Richard
TÂRZIU, deputat George-Nicolae
SIMION

Grupul parlamentar al Alianței
pentru Unirea Românilor
5.

Art. 5 alin. (3) din Proiectul de lege
a bugetului de stat pe anul 2021:
„(3) Sumele defalcate din taxa pe
valoare adăugată, prevăzute la art. 4
lit. b) sunt destinate (...)”

La art. 5 alin. (3) din proiectul de
lege a bugetului de stat pe anul
2021 după litera (j) se introduce o
noua litera (k), cu următorul
cuprins:
(k) asigurarea cofinanțării publice
de către bugetele locale pentru
proiectele de investiții finanțate
din
fonduri
europene

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

nerambursabile și din Programul cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021
național de dezvoltare locală.
reprezintă un an decisiv pentru
implementarea proiectelor finanțate
din fonduri europene din ciclul
Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat bugetar comunitar 2014-2020 este
necesară identificarea de surse
PSD
publice
pentru
asigurarea
Grup Parlamentar PSD
cofinanțării.
Ca urmare propunem legiferarea
posibilității ca din sumele defalcate
din
TVA
să
fie
asigurate
cofinanțările publice.
Sursa de finanțare: Majorarea
sumei totale prevăzute la Anexa nr. 5
6.

Proiectul Legii bugetului de stat pe
LEGEA bugetului de stat pe anul Art.5. se modifică astfel:
(...)
anul 2021 nu garantează alocarea
2021/ Articolul 5
(3) Sumele defalcate din taxa pe pentru
finanțarea
drepturilor
valoarea adăugată, prevăzute la asistenților
personali
ai
art.4 lit. b), sunt destinate:
persoanelor cu handicap grav
(...)
acordate în baza prevederilor art.
b)
finanțării
drepturilor 42 alin (4) din Legea nr. 448/2006
asistenților
personali
ai privind protecția și promovarea
persoanelor cu handicap grav sau drepturilor
persoanelor
cu
indemnizațiilor
lunare
ale handicap,
republicată,
cu
persoanelor cu handicap grav modificările
și
completările
acordate în baza prevederilor art. ulterioare.
42 alin. (4) din Legea nr.
448/2006 privind protecția și Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65
promovarea
drepturilor / 01 – Bugetul Ministerului

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
textul art.5 alin.(3) lit.b) face
trimitere la prevederile art.20
alin.(2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
103/2013,
aprobată
cu
completări
prin
Legea
nr.28/2014, cu modificările și
completările ulterioare, la care
se
reglementează
explicit
procentul de cel mult 90% din
necesar.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

persoanelor
cu
handicap, Finanțelor - Acțiuni Generale
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în limita
maximă prevăzută de lege;
Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD)
Grupul Parlamentar PSD
7.

Art.5. (...)
(3) Sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, prevăzute la
art.4 lit. b), sunt destinate:
a) finanțării de bază a unităților de
învățământ preuniversitar de stat
pentru categoriile de cheltuieli
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)
- d) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările
ulterioare;
b) finanțării drepturilor asistenților
personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizațiilor
lunare ale persoanelor cu handicap
grav acordate în baza prevederilor
art. 42 alin. (4) din Legea nr.
448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu
modificările
și
completările

La art.5. alin. (3) lit. a) și b) se
modifică astfel:
(...)
(3) Sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, prevăzute la
art.4 lit. b), sunt destinate:
a) finanțării de bază a unităților de
învățământ preuniversitar de stat
pentru categoriile de cheltuieli
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit.
b) - e) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările
ulterioare;
b) finanțării drepturilor
asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav
sau indemnizațiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav
acordate în baza prevederilor
art. 42 alin. (4) din Legea nr.

Textul formulat în Proiectul ”Legii
bugetului de stat pe anul 2021” nu
garantează alocările necesare, dând
posibilitatea Ministerului Finanțelor
să facă alocări mai mici de 90% din
sumele necesare finanțării drepturilor
asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav sau indemnizațiilor
lunare ale persoanelor cu handicap
grav.

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece :
-Cheltuielile prevăzute la art.104
alin.(2) lit e) din Legea nr.1/2011
nu se finanțează din taxa pe
valoarea adăugată și nu sunt
element de cost în stabilirea
standardelor de cost în baza
cărora se alocă finanțarea de bază
a unităților de învățământ
preuniversitar;
potrivit
prevederilor art.84 alin.(11) din
Legea nr.1/2011, decontarea
cheltuielilor se face de la bugetul
de stat, prin transfer, către
unitățile administrativ-teritoriale,
iar transferul nu se face din taxa
pe valoarea adăugată.
-Textul art.5 alin.(3) lit.b) face
trimitere la prevederile art.20
alin.(2) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 103/2013,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
ulterioare, în limita prevăzută la
art.20 alin.(2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 103/2013,
aprobată cu completări prin Legea
nr.28/2014, cu modificările și
completările ulterioare;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în
limita maximă prevăzută
la art.20 alin.(2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
103/2013, aprobată cu completări
prin Legea nr.28/2014, cu
modificările și completările
ulterioare;

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
aprobată cu completări prin Legea
nr.28/2014, cu modificările și
completările
ulterioare,
care
utilizează sintagma ”cel mult”
90% din necesar.

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

8.

Art. 5 alin. (3)
litera a) din
Proiectul de lege al bugetului de
stat pe anul 2021:
„a) finanțării de bază a unităților de
învățământ preuniversitar de stat
pentru categoriile de cheltuieli
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)
- d) din Legea nr. 1/2011, cu

Grup Parlamentar PSD
La art. 5 alin. (3), litera a) se
modifică după cum urmează:
„a) finanțării de bază a unităților
de învățământ preuniversitar de
stat pentru categoriile de cheltuieli
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit.
b) - e) din Legea nr. 1/2011, cu

Criza sanitară a afectat activitatea
economică a agenților economici și,
implicit, veniturile proprii ale
bugetelor locale. Ca urmare, este
necesară finanțarea cheltuielilor cu
transportul elevilor de la bugetul de
stat.
În Legea nr. 1/2011 cu modificările

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
cheltuielile prevăzute la art.104
alin.(2) lit e) din Legea nr.1/2011
nu se finanțează din taxa pe
valoarea adăugată și nu sunt
element de cost în stabilirea
standardelor de cost în baza cărora

Nr.
crt.

9.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
modificările
și
completările modificările
completările
ulterioare
se
și
completările și
ulterioare;”
precizează
la
litera
e)
că
finanțarea
ulterioare;”
de bază include și „cheltuielile
pentru transportul elevilor din
învățământul
preuniversitar
Autori:
acreditat/autorizat.
Marius-Constantin Budăi, deputat
La litera a) de la alin (3) art. 5 din
PSD
Proiectul de lege nu se evidențiază și
Alexandra Huţu, deputat PSD
cheltuielile
pentru
transportul
Dan-Constantin Şlincu, deputat elevilor.
PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Sursa de finanțare:
Grupul parlamentar PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Finanțarea de bază a unităților de
învățământ preuniversitar de stat
pentru cheltuielile prevăzute la
art.104 alin.2 lit.b) - d) din Legea
educației naționale nr.1/2011
ART 5 alin(5) Pentru finanțarea Cheltuielile prevăzute la alin(1) și În proiectul Legii Bugetului de Stat
cheltuielilor prevăzute la alin. (1) (3) cuprinse în bugetul unităților pe anul 2021, sumele prevăzute în
și (3), autoritățile administrației administrativ-teritoriale,
sunt anexa nr.7, nu asigură în totalitate
publice locale alocă pe lângă asigurate integral din Sume necesitățile financiare ale UAT
sumele defalcate din taxa pe defalcate din taxa pe valoarea Municipiul Târgoviște, astfel încât
valoarea adăugată și sume din adăugată
să putem completa din venituri
bugetele locale ale acestora.
proprii, activitățile prevăzute la art.5
alin (3), și toate celelalte activități ale
unei unități administrativ teritoriale ,
Autor: Titus Corlățean senator reședință de județ, cu o populație de
PSD,
92.000 locuitori, serviciile de

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
se alocă finanțarea de bază a
unităților
de
învățământ
preuniversitar;
potrivit
prevederilor art.84 alin.(11) din
Legea nr.1/2011, decontarea
cheltuielilor se face de la bugetul
de stat, prin transfer, către
unitățile administrativ-teritoriale,
iar transferul nu se face din taxa
pe valoarea adăugată.

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

asistență socială, învățământ, servicii redistribuiri
subdiviziuni
Holban
Georgeta-Carmen publice etc.
bugetare”.
deputat PSD,
Sursa de finanțare; Buget de stat.

de sume între
ale
clasificației

Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

10. Art. 5, alin. (5) cu privire la
alocarea de sume de la bugetele
locale de sume pentru finanțarea
cheltuielilor
descentralizate
prevăzute la alin. 1 si 4 de la art. 5,
peste sumele defalcate din TVA.
„(5) Pentru finanțarea cheltuielilor
prevăzute la alin. (1) și (3),
autoritățile administrației publice
locale alocă pe lângă sumele
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată și sume din bugetele
locale ale acestora”

Se propune reformularea alin. (5)
de la art. 5 în sensul ca sumele
defalcate din TVA vor acoperi în
întregime finanțarea cheltuielilor
prevăzute la alin. (1) si (4) precum
și introducerea unui nou alineat,
alin. 51 prin care se autorizează
MFP să suplimenteze cheltuielile
până la necesarul de finanțare.
„(5) Sumele defalcate din TVA
prevăzute la art. 4 lit. a) si b)
pentru finanțarea cheltuielilor
prevăzute la alin (1) și (3) acoperă
în totalitate necesarul de finanțare
estimat pentru anul 2021.

Având
în
vedere
reducerea
veniturilor bugetelor locale ca
urmare a crizei economice provocate
de pandemie și creșterea cheltuielilor
necesare măsurilor de protecție
contra
COVID-19,
alocarea
suplimentară de sume pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul județelor,
comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor
si
M.
București.
prevăzute la alin. (1) și (3) de la art.
5 nu se poate efectua în anul 2021.

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.
Sursa de finanțare: sume defalcate De
asemenea,
în
timpul
exercițiului
bugetar
nu
există
din taxa pe valoare adăugată

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

(51 ) În cazul în care sumele
alocate nu vor acoperi necesarul
de finanțare se autorizează MFP
să suplimenteze sumele alocate, la
solicitarea județelor.”

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

posibilitatea de a suplimenta
sumele defalcate din TVA la
solicitarea județelor, neavând
sume aprobate în buget cu
această destinație.

Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat
PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
11. ART 5 alin(5) Pentru finanțarea
cheltuielilor prevăzute la alin. (1)
și (3), autoritățile administrației
publice locale alocă pe lângă
sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată și sume din
bugetele locale ale acestora.

În proiectul Legii Bugetului de Stat
pe anul 2021, sumele prevăzute în
anexa nr.7 , nu asigură în totalitate
necesitățile financiare ale UAT
Municipiul Târgoviște, astfel încât
să putem completa din venituri
proprii, activitățile prevăzute la art.5
alin (3), și toate celelalte activități ale
Autor:
unei unități administrativ teritoriale ,
Titus Corlățean senator PSD,
reședință de județ, cu o populație de
Holban
Georgeta-Carmen 92.000 locuitori, serviciile de
Cheltuielile prevăzute la alin(1) și
(3) cuprinse în bugetul unităților
administrativ-teritoriale,
sunt
asigurate integral din Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată–

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

12. Art.5. din Proiectul de Lege privind După alineatul (7) de la art. 5 se
bugetul de stat
introduce un nou alineat, alineatul
(8) cu următorul conținut:
„(8) Prin derogare de la
prevederile art. 18 alin. (5) lit. c)
din Legea nr. 17/2000 privind
asistența socială a persoanelor
vârstnice,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, în anul 2021, serviciile
publice de asistență socială, care
nu au în administrare cămine
pentru persoane vârstnice, dar
oferă servicii pentru aceștia, prin
intermediul furnizorilor privați de
servicii sociale, vor beneficia de
decontarea cheltuielilor pentru
îngrijirea beneficiarilor în centre
private, din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată - în
proporție de cel puțin 10% din
standardul minim de cost aprobat

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

asistență socială, învățământ, servicii redistribuiri
publice etc.
subdiviziuni
Sursa de finanțare; Buget de stat.
bugetare”.

Potrivit prevederilor art. 18 alin. (5)
lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind
asistența socială a persoanelor
vârstnice,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, în baza standardelor de
cost
calculate
pentru
beneficiari/tipuri de servicii sociale,
aprobate
conform
prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 426/2020
sunt alocate sume, de la bugetul de
stat, din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată - în proporţie de
cel puţin 10% din standardul minim
de cost aprobat prin hotărâre a
Guvernului, în condiţiile legii, în
completarea sumelor prevăzute la lit.
a) şi b), pe baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale, la elaborarea
bugetului de stat, având în vedere
faptul că există servicii publice de
asistență socială care nu au în
administrare cămine pentru persoane

de sume între
ale
clasificației

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

Nr.
crt.

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

13. Art. 6. - (1) Prin derogare de la
prevederile art. 32 și 33 din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și
completările
ulterioare,
din
impozitul pe venit estimat a fi
încasat la bugetul de stat, la nivelul
fiecărei
unități
administrativteritoriale se repartizează prin
decizie a directorului direcției
generale regionale a finanțelor
publice/șefului
administrației
județene a finanțelor publice,
următoarele cote:
a) 15% la bugetul local al județului;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

prin hotărâre a Guvernului, în
condițiile legii, în completarea
sumelor din venituri proprii sau
din sumele alocate din bugetele
locale
ale
unităților/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale’’.

vârstnice dar oferă servicii pentru
aceștia, prin intermediul furnizorilor
privați, se va proceda la reanalizarea
modului de repartizare a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, în sensul alocării sumelor
pe numărul de beneficiari de servicii
și nu pe existența căminului propriuzis.

Autori:
Nicoleta Goleac, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Redistribuire din
sumele defalcate din taxa pe valoare
adăugată.

Art.6 alin.(1) se modifică și va
avea următorul cuprins:
În anul 2021 din impozitul pe
venit estimat a fi încasat la
bugetul de stat, la nivelul fiecărei
unități administrativ-teritoriale se
repartizează prin decizie a
directorului direcției generale
regionale
a
finanțelor
publice/șefului
administrației
județene a finanțelor publice,
următoarele cote:
a) nemodificat;
b) nemodificat;
c) 6% într-un cont distinct deschis

Menținerea procentelor/ cotelor de
alocare o justificăm prin faptul că
ultima modificare și completare a
Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, a fost făcută
în luna decembrie 2020 (Legea nr.
286/
2020).
Nu
înțelegem
fundamentarea
derogării
din
proiectul legii bugetului de stat față
de art. 32 și 33 ale Legii nr. 273/
2006. Care este contextul care
justifică neaplicarea unor articole de
lege aprobate în urmă cu 2 luni de
zile?

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece textul
invocat nu corespunde textului din
proiectul de buget depus la
Parlamentul României.
De asemenea, precizăm că
derogarea de la prevederile art.32
și art.33 este un act necesar,
deoarece modificarea adusă Legii
nr.273/2006 privind finanțele
publice locale de Legea nr.
286/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale
face inaplicabile prevederile cu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
b) 65% la bugetele locale ale
comunelor, orașelor și municipiilor
pe al căror teritoriu își desfășoară
activitatea plătitorii de impozit pe
venit;
c) 3% într-un cont distinct deschis
pe seama direcției generale
regionale
a
finanțelor
publice/administrației județene a
finanțelor
publice,
ce
se
repartizează bugetelor locale ale
comunelor, orașelor și municipiilor
prin hotărâre a consiliului județean;
d) 17% într-un cont distinct deschis
pe seama direcției generale
regionale
a
finanțelor
publice/administrației județene a
finanțelor
publice,
pentru
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor și
județelor;

14. Capitolul I /Secțiunea 1
Dispoziții referitoare la bugetul
de stat pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

pe seama direcției generale
regionale
a
finanțelor
publice/administrației județene a
finanțelor
publice,
ce
se
repartizează bugetelor locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor
și județelor prin hotărâre a
consiliului județean;
d) 14% într-un cont distinct
deschis pe seama direcției
generale regionale a finanțelor
publice/administrației județene a
finanțelor
publice,
pentru
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor
și județelor;

De asemenea, din cota de 6%
propunem ca alocarea/ repartizarea
să se poată realiza și către consiliile
județene. Justificarea este că și
consiliile județene au o listă
consistentă de proiecte finanțate din
fonduri externe nerambursabile,
contribuțiile proprii și cheltuielile
neeligibile (ex. cheltuielile de
ajustările de prețuri impuse prin H.G.
nr.
1/2018
pentru
aprobarea
condiţiilor generale şi specifice
pentru anumite categorii de contracte
de achiziţie aferente obiectivelor de
investiţii finanţate din fonduri
publice, dar și alte cheltuieli)
trebuind a fi suportate din veniturile
proprii ale județelor. Impunerea unor
condiții pentru derularea unor
anumite contracte, necesită, conform
legii, principiilor și regulilor
bugetare, și asigurarea surselor de
finanțare corespunzătoare.

privire la echilibrarea bugetelor
locale,
existând
prevederi
contradictorii cu privire la
utilizarea cotei de 14% prevăzută
la art.32 alin.(1) lit.d) din lege.
Astfel, art.32 alin.(2) este în
contradicție cu art.33 alin.(3),
ambele prevederi făcând referire
la modul de utilizare a cotei de
14%.

Autor:
Vasile Dîncu – senator PSD

6% într-un cont distinct deschis
pe seama direcției generale
regionale
a
finanțelor

Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului
propune
respingerea
În anul 2020 fondul la dispoziția Se
consiliilor județene a fost de 6% , amendamentului deoarece textul
reducerea la 3% va diminua invocat nu corespunde textului din

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Art.6 alin1. lit.c

15.

Capitolul I / Secțiunea a 2-a
Dispoziții referitoare la bugetele
locale pe anul 2021/
Introducerea unui nou alin – art.
6 alin. 11

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

publice/administrației județene a
finanțelor publice, ce se
repartizează bugetelor locale ale
comunelor,
orașelor
și
municipiilor prin hotărâre a
consiliului județean.

repartizarea sumelor către municipii, proiectul de buget depus
orașe și comune, administrațiile Parlamentul României.
publice locale neputând să susțină
programele de dezvoltare locală,
programele de infrastructură care
necesită cofinanțare locală

Autor:
Cristescu Ionel Dănuț
Grupul Parlamentar PSD Senat
Contul distinct deschis pe
seama
direcției
generale
regionale a finanțelor publice /
administrației
județene
a
finanțelor publice, ce se
repartizează bugetelor locale ale
comunelor,
orașelor
și
municipiilor prin hotărâre a
consiliului județean, conform
art. 6 alin (1) lit. c se
suplimentează din fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului,
cu o sumă egală cu cota de 3%
din impozitul pe venit estimat a
fi încasat la bugetul de stat.

În anul 2020 fondul la dispoziția
consiliilor județene a fost de 6% ,
reducerea prevăzută prin art. 6(1) lit.
c la 3% va diminua repartizarea
sumelor către municipii, orașe și
comune, administrațiile publice
locale neputând să susțină
programele de dezvoltare locală,
programele de infrastructură care
necesită cofinanțare locală.

la

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece textul
proiectului de buget depus la
Parlamentul României, stabilește
deja la art.6 alin.(1) lit.c) cota
de 6% ce se repartizează bugetelor
locale ale comunelor, orașelor și
municipiilor prin hotărâre a
consiliului județean

Sursa de finanțare – fondul de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului – anexa nr. 3 Ministerul
Finanțelor – Acțiuni Generale

Deputat: Piper-Savu Florin –
PSD
Deputat Stancu Paul – PSD
Grup Parlamentar PSD
16. Art.6 – (3) În cadrul fiecărui județ, Art.6 – (3) În cadrul fiecărui Ultima modificare și completare a Se
propune
sumele aferente cotei prevăzute la județ, sumele aferente cotei Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele amendamentului

respingerea
deoarece

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
alin. (1) lit. d) se repartizează
pentru echilibrarea bugetelor locale
ale
unităților
administrativteritoriale astfel:
a)
85%
pentru
echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor,
orașelor și municipiilor;
b)
15%
pentru
echilibrarea
bugetelor locale ale județelor.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

prevăzute la alin. (1) lit. d) se
repartizează pentru echilibrarea
bugetelor locale ale unităților
administrativ-teritoriale astfel:
a) 73% pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor,
orașelor și municipiilor;
b) 27% pentru echilibrarea
bugetelor locale ale județelor.

publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, a fost făcută în
luna decembrie 2020 (Legea nr. 286/
2020). Nu înțelegem fundamentarea
derogării din proiectul legii bugetului
de stat față de art. 32 și 33 ale Legii
nr. 273/ 2006. Care este contextul care
justifică neaplicarea unor articole de
lege aprobate în urmă cu 2 luni de
zile?

Autor:
Vasile Dîncu – senator PSD

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

prevederile art.6 alin.(3) din
proiectul de lege sunt similare
celor de la art.32 alin.(2) din
Legea
nr.273/2006
cu
modificările
și
completările
ulterioare iar sursa de finanțare
propusă nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor publice nr.500/2002, cu
modificările
și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora
Sursa de finanţare: Fondul de ”modificarea creditelor bugetare
rezervă bugetară la dispoziţia și/sau de angajament, ca urmare
Guvernului
a amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri de
sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.
De asemenea, precizăm că
derogarea de la prevederile art.32
și art.33 este un act necesar,
deoarece modificarea adusă Legii
nr.273/2006 privind finanțele
publice locale de Legea nr.
286/2020 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale
face inaplicabile prevederile cu
privire la echilibrarea bugetelor
locale,
existând
prevederi

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

contradictorii cu privire la
utilizarea cotei de 14% prevăzută
la art.32 alin.(1) lit.d) din lege.
Astfel, art.32 alin.(2) este în
contradicție cu art.33 alin.(3),
ambele prevederi făcând referire
la modul de utilizare a cotei de
14% .

17. LEGEA bugetului de stat pe anul Art. 6 (...) alin. (4) (...) se
modifică astfel:
2021/ Articolul 6
a) în prima etapă se repartizează
sume de echilibrare bugetelor
locale ale unităților administrativteritoriale ale căror venituri
estimate a fi încasate în anul 2021
din cota prevăzută la alin.(1) lit.
b) sunt mai mici de 950
lei/locuitor/an, precum și celor
ale căror venituri estimate a fi
încasate în anul 2021 din cota
prevăzută la alin.(1) lit.b) sunt mai
mici de 1.500 mii lei/comună/an,
6.000 mii lei/oraş /an, 12.000 mii
lei/oraş/an;
b)
în
vederea
repartizării
prevăzute la lit.a), se calculează
diferența dintre 950 lei/locuitor/an
şi veniturile pe locuitor/an
estimate a fi încasate în anul 2021

Stabilirea
mecanismului
de
alocare a sumelor pentru bugetele
locale în anul 2021 trebuie să
pornească de la trei principii
necesare şi obligatorii pentru
îndeplinirea
atribuţiilor
autorităților administrației publice
locale prevăzute de Constituţie şi
de legile în vigoare:
- “Cine are competenţele stabilite
prin lege trebuie să aibă şi
resursele financiare necesare”;
- ”O
administraţie
eficientă
pentru cetăţean se poate realiza
doar prin asigurarea de resurse
suficiente, inclusiv din punct de
vedere financiar”;

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
din cota prevăzută la alin. (1)
lit.b) pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială în parte;
c) sumele disponibile rămase după
repartizarea prevăzută la lit.a) se
repartizează direct proporțional cu
necesarul
stabilit,
unităților
administrativ-teritoriale ale căror
venituri din cota prevăzuta la
alin.(1) lit.b) cumulate cu sumele
de echilibrare repartizate potrivit
lit.a) a prezentului alineat sunt
mai
mici
de
1.500 mii
lei/comună/an, 6.000 mii lei/oraş
/an, 12.000 mii lei/oraş/an;

18. Art.6 – (4) lit.a) în prima etapă se
repartizează sume de echilibrare
bugetelor locale ale unităților
administrativ-teritoriale ale căror
venituri estimate a fi încasate în anul
2021 din cota prevăzută la alin.(1)
lit. b) sunt mai mici de 800
lei/locuitor/an, precum și celor ale

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

- “Unitățile şi subdiviziunile
administrativ-teritoriale care din
resursele financiare de care
dispun nu îşi pot asigura sumele
necesare îndeplinirii atribuţiilor
prevăzute
de
lege
pot
retransmite
Guvernului
competenţele
transmise
în
procesul de descentralizare fără
resursele financiare suficiente
exercitării acestora”.

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD)
Grupul Parlamentar PSD

- Precizăm că asigurarea unui
buget minim de funcţionare
pentru unităţile adminitrativteritoriale cu statut de oraş
reprezintă un efort financiar de
aproximativ 35 mii lei.

Art.6 – (4) lit.a) în prima etapă se
repartizează sume de echilibrare
bugetelor locale ale unităților
administrativ-teritoriale ale căror
venituri estimate a fi încasate în
anul 2021 din cota prevăzută la
alin.(1) lit. b) sunt mai mici de
850 lei/locuitor/an, precum și

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65
/ 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Stabilirea sumelor pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor,
orașelor și municipiilor a unei sume
minime pe locuitor de 850 lei/
locuitor/ an față de 800 lei/ locuitor/
an propusă în proiectul de lege pentru
anul 2021.
Conform Legii nr. 5 a bugetului de

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece textul
invocat nu corespunde textului din
proiectul de buget depus la
Parlamentul României, iar sursa
de
finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
căror venituri estimate a fi încasate
în anul 2021 din cota prevăzută la
alin.(1) lit.b) sunt mai mici de 1.500
mii
lei/unitate
administrativteritorială/an;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

celor ale căror venituri estimate a
fi încasate în anul 2021 din cota
prevăzută la alin.(1) lit.b) sunt mai
mici de:
a) 2.000 mii lei/comună/an;
b) 8.000 mii lei/oraș/an;
c) 20.000 mii lei/municipiu/an;
d)
50.000 mii lei/municipiu
reședință de județ.

stat pe anul 2020 cuantumul acestei
sume a fost de 830 lei/ locuitor/ an.
Ținând cont de nivelul inflației
comunicat de Institutul Național de
Statistică de 2,6%, stabilirea sumei de
850 lei/ locuitor/ an este justă și va
putea acoperi creșterile de prețuri
pentru utilități, servicii și alte bunuri
materiale.
Pentru comune, orașe și municipii
stabilirea unor plafoane minime de
funcționare diferențiate asigurate din
IVG și TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale. Plafonul minim
asigurat din sursele menționate în
cuantum de 1.500 mii lei/ uat/ an
(indiferent dacă vorbim de comună,
oraș, municipiu) propus în proiectul
de lege, este nejustificat având în
vedere serviciile publice ce trebuie
asigurate, proiectele aflate în derulare.

Autor:
Vasile Dîncu – senator PSD

19. Art.6 – (4) lit.b) în vederea
repartizării prevăzute la lit.a), se
calculează diferența dintre 800
lei/locuitor/an şi veniturile pe
locuitor/an estimate a fi încasate în

Art.6 – (4) lit.b) în vederea
repartizării prevăzute la lit.a), se
calculează diferența dintre 850
lei/locuitor/an şi veniturile pe
locuitor/an estimate a fi încasate în

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”. Potrivit prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă Bugetară la dispoziția
Guvernului se utilizează pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru care
ordonatorii principali de credite
nu au credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția Guvernului
nu se poate utiliza din faza de
Sursa de finanțare: Fondul de elaborare a legii bugetare anuale.
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului
Stabilirea sumelor pentru echilibrarea Se
propune
respingerea
bugetelor locale ale comunelor, amendamentului deoarece textul
orașelor și municipiilor a unei sume invocat nu corespunde textului din
minime pe locuitor de 850 lei/ proiectul de buget depus la
locuitor/ an față de 800 lei/ locuitor/ Parlamentul României, iar sursa

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
anul 2021 din cota prevăzută la alin. anul 2021 din cota prevăzută la an propusă în proiectul de lege pentru
(1) lit.b) pentru fiecare unitate alin. (1) lit.b) pentru fiecare unitate anul 2021.
administrativ-teritorială în parte;
administrativ-teritorială în parte;
Conform Legii nr. 5 a bugetului de
stat pe anul 2020 cuantumul acestei
sume a fost de 830 lei/ locuitor/ an.
Autor:
Ținând cont de nivelul inflației
Vasile Dîncu – senator PSD
comunicat de Institutul Național de
Statistică de 2,6%, stabilirea sumei de
850 lei/ locuitor/ an este justă și va
putea acoperi creșterile de prețuri
pentru utilități, servicii și alte bunuri
materiale.

20. Art. 6 (...) alin. (4) (...)
a) în prima etapă se repartizează
sume de echilibrare bugetelor
locale ale unităților administrativteritoriale ale căror venituri
estimate a fi încasate în anul 2021
din cota prevăzută la alin.(1) lit. b)
sunt mai mici de 770
lei/locuitor/an, precum și celor ale
căror venituri estimate a fi încasate
în anul 2021 din cota prevăzută la
alin.(1) lit.b) sunt mai mici de 1.500
mii lei/unitate administrativ-

Art. 6 (...) alin. (4) (...) se
modifică astfel:
a) în prima etapă se repartizează
sume de echilibrare bugetelor
locale ale unităților administrativteritoriale ale căror venituri
estimate a fi încasate în anul 2021
din cota prevăzută la alin.(1) lit.
b) sunt mai mici de 950
lei/locuitor/an, precum și celor
ale căror venituri estimate a fi
încasate în anul 2021 din cota
prevăzută la alin.(1) lit.b) sunt mai

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

de finanțare propusă nu poate fi
avută
în
vedere.
Potrivit
prevederilor Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, Fondul
de Rezervă Bugetară la dispoziția
Guvernului se utilizează pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru care
ordonatorii principali de credite
nu au credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului
Sursa de finanțare: Fondul de nu se poate utiliza din faza de
rezervă bugetară la dispoziția elaborare a legii bugetare anuale.
Guvernului
Se
propune
respingerea
Stabilirea mecanismului de
amendamentului deoarece nu
alocare a sumelor pentru
prevede sursa de finanțare a
bugetele locale în anul 2021
cheltuielilor determinate de
trebuie să pornească de la trei
acesta.
principii necesare și obligatorii
pentru îndeplinirea atribuțiilor
autorităților
administrației
publice locale prevăzute de
Constituție și de legile în
vigoare:
- “Cine are competențele stabilite
prin lege trebuie să aibă și

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
teritorială/an;
b) în vederea repartizării prevăzute
la lit.a), se calculează diferența
dintre 770 lei/locuitor/an și
veniturile pe locuitor/an estimate a
fi încasate în anul 2021 din cota
prevăzută la alin. (1) lit.b) pentru
fiecare unitate administrativteritorială în parte;
c) sumele disponibile rămase după
repartizarea prevăzută la lit.a) se
repartizează direct proporțional cu
necesarul
stabilit,
unităților
administrativ-teritoriale ale căror
venituri din cota prevăzuta la
alin.(1) lit.b) cumulate cu sumele de
echilibrare repartizate potrivit lit.a)
a prezentului alineat sunt mai mici
de
1.500
mii
lei/unitate
administrativ-teritorială/an;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

mici de 1.500 mii lei/comună/an,
6.000 mii lei/oraș /an, 12.000 mii
lei/municipiu/an;
b) în vederea repartizării
prevăzute la lit.a), se calculează
diferența dintre 950 lei/locuitor/an
și veniturile pe locuitor/an
estimate a fi încasate în anul 2021
din cota prevăzută la alin. (1)
lit.b) pentru fiecare unitate
administrativ-teritorială în parte;
c) sumele disponibile rămase după
repartizarea prevăzută la lit.a) se
repartizează direct proporțional cu
necesarul stabilit, unităților
administrativ-teritoriale ale căror
venituri din cota prevăzuta la
alin.(1) lit.b) cumulate cu sumele
de echilibrare repartizate potrivit
lit.a) a prezentului alineat sunt
mai mici de 1.500 mii
lei/comună/an, 6.000 mii lei/oraș
/an, 12.000 mii lei/oraș/an;
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

resursele financiare necesare”;
- ”O
administrație
eficientă
pentru cetățean se poate realiza
doar prin asigurarea de resurse
suficiente, inclusiv din punct de
vedere financiar”;
- “Unitățile și subdiviziunile
administrativ-teritoriale care din
resursele financiare de care
dispun nu își pot asigura sumele
necesare îndeplinirii atribuțiilor
prevăzute
de
lege
pot
retransmite
Guvernului
competențele
transmise
în
procesul de descentralizare fără
resursele financiare suficiente
exercitării acestora”.
Precizăm că asigurarea unui buget
minim de funcționare pentru unitățile
administrativ-teritoriale cu statut de
oraș reprezintă un efort financiar de
aproximativ 35 mii lei.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Cele
mai
multe
unități
administrativ-teritoriale cu statut
de oraş organizează şi asigură
funcţionarea unor servicii publice
care deservesc, pe lângă locuitorii
acestor UAT-uri şi locuitorii din
comunele învecinate (spitale,
secţii externe ale spitalelor
judeţene, centre medicale de
permanenţă;
licee/şcoli
profesionale; servicii de evidenţă
informatizată
a
persoanei;
creşe/centre pentru servicii sociale
ş.a.).

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
21. LEGEA bugetului de stat pe anul La Art. 6 după aliniatul (4) se
introduce aliniatul (41):
2021/ Articolul 6
Pentru unitățile administrativteritoriale cu statut de oraş se
alocă sume din TVA cu destinaţie
specială în valoare de 200
lei/locuitor/an în plus faţă de
sumele alocate conform alin.(1)
lit. b) şi alin. (4), literele a), b), c)
şi d), care vor fi folosite pentru
finanţarea funcţionării şi/sau
pentru întreținerea/modernizarea
spitalelor şi secţiilor externe ale
spitalelor judeţene şi centrelor
medicale de permanenţă, a
liceelor şi şcolilor profesionale, a
serviciilor
de
evidenţă
informatizată a persoanei precum
şi a creşelor şi centrelor pentru
servicii sociale.

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD)
Grupul Parlamentar PSD

PRECIZĂRI:
1. Mai mult de o treime din
populaţia României (peste 7
milioane
de
cetăţeni)
beneficiază de serviciile publice
pe
care
le
organizează,
finanţează/cofinanţează
şi
gestionează oraşele, beneficiarii
fiind – în mod egal – locuitorii
oraşelor
şi
comunelor
învecinate.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

2. Dintre
toate
unităţile
administrativ teritoriale ale
căror locuitori beneficiază de
aceste servicii publice, doar
oraşele susţin – din bugetele
proprii – efortul financiar pentru
susţinerea funcţionării acestora.
3. Siguranţa pacienţilor din spitale
şi a elevilor din liceele pe care
primarii şi consiliile locale din
unitățile
administrativteritoriale cu statut de oraș le
administrează, cât şi calitatea
tuturor
serviciilor
publice
prestate nu pot fi asigurate fără
o finanţare suficientă care să
asigure îndeplinirea atribuţiilor
pe
care
autorităţile
administraţiei publice locale le
au.

22. La Art. 6 după aliniatul (4) se
introduce aliniatul (41)

La Art. 6 după aliniatul (4) se
introduce aliniatul (41)
Pentru unitățile administrativteritoriale cu statut de oraș se
alocă sume din TVA cu destinație
specială în valoare de 200
lei/locuitor/an în plus față de

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65
/ 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Cele
mai
multe
unități
administrativ-teritoriale
cu
statut de oraș organizează și
asigură
funcționarea
unor
servicii publice care deservesc,
pe lângă locuitorii acestor UATuri și locuitorii din comunele

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece nu
se prevede sursa de finanțare a
cheltuielilor determinate de
acesta.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

sumele alocate conform alin.(1)
lit. b) și alin. (4), literele a), b), c)
și d), care vor fi folosite pentru
finanțarea funcționării și/sau
pentru întreținerea/modernizarea
spitalelor și secțiilor externe ale
spitalelor județene și centrelor
medicale de permanență, a
liceelor și școlilor profesionale, a
serviciilor de evidență
informatizată a persoanei precum
și a creșelor și centrelor pentru
servicii sociale.
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

învecinate (spitale, secții externe
ale spitalelor județene, centre
medicale
de
permanență;
licee/școli profesionale; servicii
de evidență informatizată a
persoanei; creșe/centre pentru
servicii sociale ș.a.).
PRECIZĂRI:
1. Mai mult de o treime din
populația României (peste 7
milioane
de
cetățeni)
beneficiază de serviciile publice
pe
care
le
organizează,
finanțează/cofinanțează
și
gestionează orașele, beneficiarii
fiind – în mod egal – locuitorii
orașelor
și
comunelor
învecinate.
2. Dintre
toate
unitățile
administrativ teritoriale ale
căror locuitori beneficiază de
aceste servicii publice, doar
orașele susțin – din bugetele
proprii – efortul financiar pentru
susținerea funcționării acestora.
Siguranța pacienților din spitale și a
elevilor din liceele pe care primarii și
consiliile locale din unitățile

Grup Parlamentar PSD

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

23. Art.6 – (5) Pentru echilibrarea
bugetelor locale ale județelor, în
completarea veniturilor estimate a fi
încasate în anul 2021 din cota
prevăzută la alin.(1) lit.a) și din
sumele prevăzute la alin.(3) lit.b), se
alocă sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, prevăzute în
anexa nr.7, astfel încât valoarea
însumată a acestor venituri să nu fie
mai mică de 250 de lei/locuitor/an.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Art.6 – (5) Pentru echilibrarea
bugetelor locale ale județelor, în
completarea veniturilor estimate a
fi încasate în anul 2021 din cota
prevăzută la alin.(1) lit.a) și din
sumele prevăzute la alin.(3) lit.b),
se alocă sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, prevăzute în
anexa nr.7, astfel încât valoarea
însumată a acestor venituri să nu
fie mai mică de 80.000 mii
lei/județ/an.

Autor:
Vasile Dîncu – senator PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

administrativ-teritoriale cu statut de
oraș le administrează, cât și calitatea
tuturor serviciilor publice prestate nu
pot fi asigurate fără o finanțare
suficientă
care
să
asigure
îndeplinirea atribuțiilor pe care
autoritățile administrației publice
locale le au.
Pentru județe, stabilirea unui plafon
minim de funcționare asigurat din
IVG și TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale de 80.000 mii
lei/județ/an, față de 250 lei/ locuitor/
an propus în proiectul de lege.
Trebuie să ne amintim că acest
mecanismul de alocare a sumelor are
în vedere echilibrarea bugetelor
județelor.
Astfel, criteriul unic propus a fi luat în
calcul este populația, neținându-se
cont de dimensiunile și diversitatea
unităților
administrativ-teritoriale,
suprafață, număr de localități aflate
într-o unitate administrativ- teritorială,
servicii publice aflate în subordine,
distanțe între localități, precum și
declararea teritoriului administrativ în
rezervații și/ sau arii protejate, etc.
Pentru județele cu populație mică
utilizarea acestui criteriu unic este

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece textul
invocat nu corespunde textului din
proiectul de buget depus la
Parlamentul României, iar sursa
de finanțare propusă nu poate fi
avută
în
vedere.
Potrivit
prevederilor Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, Fondul
de Rezervă Bugetară la dispoziția
Guvernului se utilizează pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru care
ordonatorii principali de credite
nu au credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția Guvernului
nu se poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare anuale.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

discriminatorie, astfel încât propunem
stabilirea unui plafon minim de
funcționare.

24. Art.6.alin( 5)
Pentru
echilibrarea
bugetelor
locale ale județelor în anul 2021 din
cota prevăzută la alin(1) lit. a)și din
sumele prevăzute la alin(3) lit. b) ,
se alocă sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată prevăzute în
anexa nr.7, astfel încât valoarea
însumată a acestor venituri să nu fie
mai mică de 250 lei/locuitor/an.

Art. 6 alin (5) se modifică după
cum urmează:
„Pentru anul 2021 , sumele
alocate
pentru
echilibrarea
bugetelor locale ale județelor , în
completarea veniturilor estimate a
fi încasate din cota prevăzută la
alin(1) lit. a)și din sumele
prevăzute la alin(3) lit. b) , se
alocă sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, astfel încât
valoarea însumată a acestor
venituri să acopere funcționarea și
finalizarea proiectelor de investiții
aflate în derulare.”

Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului
Portofoliul de proiecte aflate în
derulare pe raza unității administrativ
-teritoriale Municipiul Târgoviște,
cuprinde printre altele următoarele
obiective de interes local;

Prin acest amendament dorim
introducerea în anexa nr.7 Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021 și
estimări 2022-2024, la poziția 16
Județ
DÂMBOVITA(comune,
orașe, municipii) suma de 113.115
mii lei necesară pentru finalizarea
obiectivelor;
-Reabilitare
și
modernizare
Autor:
Titus Corlățean senator PSD,
stadionul Municipal Eugen Popescu
Holban
Georgeta-Carmen din Târgoviște, valoare rămasă de
deputat PSD,
executat, 53.947 mii lei, investiție
Popa Radu Mihai deputat PSD,
începută în anul 2019.
Ţachianu Marian deputat PSD,
-Îmbunătățirea
infrastructurii
Vulpescu Ioan deputat PSD
educaționale
prin
extinderea,

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Grup Parlamentar

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
reabilitarea,
modernizarea
și
echiparea scolii gimnaziale ,,Radu
cel Mare”, din Targoviste, jud.
Dambovita,valoare 21.623mii lei,
investiție începută în anul 2020
-Modernizarea și reabilitarea
rețelei stradale din Municipiul
Targoviste, județul Dambovita: str.
Maior Breziseanu Eugen, Calea
Campulung, str. Ana Ipatescu, str.
Locotenent Parvan Popescu, str.
Mihai Eminescu, str. Baratiei, str.
Ilfovului, str. Porumbeilor și str.
Costache Olareanu, valoare
15.387 mii lei, investiție începută
în anul 2020
-Modernizarea și reabilitarea
rețelei stradale din Municipiul
Targoviste, judetulDambovita: str. 9
Mai, Aleea Virgil Draghiceanu,
Aleea Grivita, str. Gabriel Popescu,
str. Boerescu zaharia, Calea
Domneasca,
Bulevardul
Independentei
și
Bulevardul
Libertatii, valoare 22.158 mii lei,
investiție începută în anul 2020
Deoarece resursele bugetare ale unei
autorității locale sunt formate din
venituri proprii( taxe și impozite

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

25. Capitolul I /Secțiunea 1
Dispoziții referitoare la bugetul
de stat pe anul 2021
Art.6 alin 6

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Suma corespunzătoare cotei de
6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de
stat în anul 2021, prevăzută la
alin.(1) lit.c), se repartizează în
mod egal județelor, în limita
sumei de 27.132 mii lei,
reprezentând fond la dispoziția
consiliului județean. În cadrul
fiecărui
județ,
fondul
la
dispoziția consiliului județean se
repartizează integral în anul
2021 comunelor, orașelor și
municipiilor, prin hotărâre a

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
locale) , alocări de la Bugetul de stat
prin Legea Bugetului de stat, și alte
surse legale, conform prevederilor
Legii 273 /2006 privind finanțele
publice locale, în anul 2021,
estimarea veniturilor proprii nu
asigură în totalitate funcționarea și
finalizarea investițiilor aflate în
derulare.
De aceea se impune o alocare
corespunzătoare din Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
,județului
Dâmbovița,
pentru
susținerea Municipiului Târgoviște.
Sursa de finanțare; Buget de stat,
prin alocările cuprinse în Legea
Bugetului de stat pe anul 2021.
În anul 2020 fondul la dispoziția
consiliilor județene a fost de 6% ,
reducerea la 3% va diminua
repartizarea sumelor către municipii,
orașe și comune, administrațiile
publice locale neputând să susțină
programele de dezvoltare locală,
programele de infrastructură care
necesită cofinanțare locală
Sursa de fianțare – fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului –
anexa nr.3 Ministerul Finanțelor –

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece se
încalcă
art.15
alin.(2)
din
Constituție,
care
consacră
principiul neretroactivității legii.
De asemenea, facem precizarea că
potrivit prevederilor art.32 alin.(1)
lit.c) din Legea nr.273/2006, cota
prevăzută este tot de 6%,
aplicabilă de la începutul anului
2021.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
consiliului județean, pentru
susținerea
programelor
de
dezvoltare
locală,
pentru
susținerea
programelor
de
infrastructură
care necesită
cofinanțare locală, precum și
pentru
cheltuielile
de
funcționare, pe care unitățile
administrativ-teritoriale
din
județ, în mod justificat, nu le pot
finanța din veniturile proprii așa
cum sunt acestea definite de
Legea
nr.273/2006,
cu
modificările și completările
ulterioare, și din sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale.
Sumele
repartizate
potrivit prevederilor prezentului
alineat se reflectă în bugetele
locale
ale
unităților
administrativ-teritoriale, la o
poziție de venituri distinctă.
Pentru repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale
a
sumelor din fond, consiliul
județean are obligația ca, în
termen de 5 zile de la publicarea
legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, să solicite în scris
tuturor unităților administrativ-

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Acțiuni Generale

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

teritoriale din cadrul județului
prezentarea de cereri pentru
acordarea de sume pentru
destinațiile prevăzute. Hotărârea
consiliului județean se comunică
directorului direcției generale
regionale
a
finanțelor
publice/șefului
administrației
județene a finanțelor publice,
instituției prefectului și unităților
administrativ-teritoriale
din
județ.

26. Art. 6 alin. (6) din Proiectul legii
bugetului de stat pe anul 2021

Autor:
Cristescu Ionel Dănuț
Grupul Parlamentar PSD Senat
Majorarea cotei de la 3% la 6%
din impozitul pe venit estimat și
suplimentarea
sumei,
reprezentând fond la dispoziția
consiliului județean, cel puțin la
nivelul valorii din anul 2020 și
anume 27.316 mii lei pentru anul
2021.

Potrivit art.6, alin.6 din proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2021
suma corespunzătoare cotei de 3%
din impozitul pe venit , reprezentând
fond la dispoziția consiliului
județean se repartizează pentru anul
2021 în limita sumei de 13.566 mii
lei, dar pentru susținerea programelor
de dezvoltare locală, a programelor
Autor: Titus Corlațean senator de infrastructură care necesită
PSD,
cofinanțare locală , precum și pentru
Holban
Georgeta-Carmen cheltuielile de funcționare necesare
deputat PSD,
U.A.T.- urilor, județul Dâmbovița
Popa Radu Mihai deputat PSD,
are nevoie deo sumă cel puțin egală
Ţachianu Marian deputat PSD,
cu cea alocată în anul 2020, pentru a

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece textul
proiectului de buget depus la
Parlamentul României, stabilește
deja la art.6 alin.(1) lit.c) cota de
6% ce se repartizează bugetelor
locale ale comunelor, orașelor și
municipiilor prin hotărâre a
consiliului județean

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Vulpescu Ioan deputat PSD

27.

Capitolul I / Secțiunea a 2-a
Dispoziții referitoare la bugetele
locale pe anul 2021/
Art.6 alin 6

Suma corespunzătoare cotei
de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de
stat în anul 2021, prevăzută la
alin.(1) lit.c) și alin 11 se
repartizează în mod egal
județelor, în limita sumei de
27.132 mii lei, reprezentând
fond la dispoziția consiliului
județean. În cadrul fiecărui județ,
fondul la dispoziția consiliului
județean se repartizează integral
în anul 2021 comunelor, orașelor
și municipiilor, prin hotărâre a
consiliului județean, pentru
susținerea
programelor
de
dezvoltare
locală,
pentru
susținerea
programelor
de
infrastructură
care necesită
cofinanțare locală, precum și
pentru
cheltuielile
de
funcționare, pe care unitățile
administrativ-teritoriale
din
județ, în mod justificat, nu le pot
finanța din veniturile proprii așa
cum sunt acestea definite de
Legea
nr.
273/2006,
cu
modificările și completările

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

se repartiza localităților din județ.

Sursă: Bugetul de stat
În anul 2020 fondul la dispoziția
consiliilor județene a fost de 6% ,
reducerea la 3% va diminua
repartizarea sumelor către municipii,
orașe și comune, administrațiile
publice locale neputând să susțină
programele de dezvoltare locală,
programele de infrastructură care
necesită cofinanțare locală

Sursa de finanțare – fondul de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului – anexa nr.3 Ministerul
Finanțelor – Acțiuni Generale

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece textul
proiectului de buget depus la
Parlamentul României, stabilește
deja la art.6 alin.(1) lit.c) cota
de 6% ce se repartizează bugetelor
locale ale comunelor, orașelor și
municipiilor prin hotărâre a
consiliului județean

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
ulterioare, și din sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale.
Sumele
repartizate
potrivit prevederilor prezentului
alineat se reflectă în bugetele
locale
ale
unităților
administrativ-teritoriale, la o
poziție de venituri distinctă.
Pentru repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale
a
sumelor din fond, consiliul
județean are obligația ca, în
termen de 5 zile de la publicarea
legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, să solicite în scris
tuturor unităților administrativteritoriale din cadrul județului
prezentarea de cereri pentru
acordarea de sume pentru
destinațiile prevăzute. Hotărârea
consiliului județean se comunică
directorului direcției generale
regionale
a
finanțelor
publice/șefului
administrației
județene a finanțelor publice,
instituției prefectului și unităților
administrativ-teritoriale
din
județ.
Deputat: Piper-Savu Florin –

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

PSD
Deputat Stancu Paul – PSD
Grup Parlamentar PSD
28. LEGEA bugetului de stat pe anul La Art. 6 după aliniatul (6) se
introduce aliniatul (6^1):
2021/ Articolul 6
Sume repartizate la nivelul
fiecărei unități administrativteritoriale, din impozitul pe venit
estimat a fi încasat la bugetul de
stat în conformitate cu prevederile
literelor a) şi b) ale aliniatului (1)
şi cele prvăzute a fi utilizate
pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, orașelor,
municipiilor
și
judeţelor,
provenite din cotele din impozitul
pe venit şi din sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată,
conform prevederilor prezentului
articol vor fi menţionate în Anexa
7/03 - “SUME repartizate la
nivelul
fiecarei
unitați
administrativ-teritoriale,
din
impozitul pe venit şi din
echilibrarea bugetelor locale”.

În acord cu obiectivele din
programul de Guvernare în ceea ce
privește domeniul administrației
publice, pentru asigurarea unui
cadru normativ și administrativ
simplificat, stabil, predictibil și
transparent, care să dea încredere
autorităţilor administraţiei publice
locale, cetăţenilor şi mediul
economic.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece anexa
7/03 la proiectul legii bugetului de
stat
depus
la
Parlamentul
României stabilește alocarea de
sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată.
De asemenea, sursa de finanțare
propusă nu respectă prevederile
art.17
alin.(31)
din
Legea
finanțelor publice nr.500/2002, cu
modificările
și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora
”modificarea creditelor bugetare
și/sau de angajament, ca urmare
a amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri de
sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD)
Grupul Parlamentar PSD
29. La Art. 6 după aliniatul (6) se

La Art. 6 după aliniatul (6) se

În

acord

cu

obiectivele

din Se

propune

respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
introduce aliniatul (61)

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

introduce aliniatul (61)
Sume repartizate la nivelul
fiecărei unități administrativteritoriale, din impozitul pe venit
estimat a fi încasat la bugetul de
stat în conformitate cu prevederile
literelor a) și b) ale aliniatului (1)
și cele prevăzute a fi utilizate
pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, orașelor,
municipiilor și județelor,
provenite din cotele din impozitul
pe venit și din sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată,
conform prevederilor prezentului
articol vor fi menționate în Anexa
7/03 - “SUME repartizate la
nivelul fiecărei unități
administrativ-teritoriale, din
impozitul pe venit și din
echilibrarea bugetelor locale”.
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

programul de Guvernare în ceea ce
privește domeniul administrației
publice, pentru asigurarea unui cadru
normativ și administrativ simplificat,
stabil, predictibil și transparent, care
să dea încredere autorităților
administrației
publice
locale,
cetățenilor și mediul economic.

amendamentului deoarece anexa
7/03 la proiectul legii bugetului de
stat
depus
la
Parlamentul
României stabilește alocarea de
sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată.
De
asemenea,
potrivit
prevederilor alin (7), impozitul pe
venit va fi estimat în interiorul
fiecărui județ de structurile de
specialitate din cadrul direcțiilor
generale regionale ale finanțelor
publice/administrațiilor
județene/de sector ale finanțelor
publice

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Grup Parlamentar PSD
30. Legea bugetului de stat pe anul La articolul 6, după alineatul
(11), se introduc 5 alineate noi,
2021
cu următorul cuprins:
” (12) Prin derogare de la
prevederile Legii nr. 143/1999
privind ajutorul de stat, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, şi de la prevederile
Legii nr. 350/2005 privind
regimul
finanţărilor
nerambursabile
din
fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, în vederea sprijinirii
activităţii sportive pe diferite
ramuri de sport, în cursul anului
bugetar
2021,
autorităţile
administraţiei publice locale pot
acorda în mod direct alocaţii
cluburilor sportive de drept public
sau privat ori asociaţiilor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti
care îşi au sediul pe raza lor
administrativ-teritorială.
Autorităţile administraţiei publice
locale pot acorda în aceleaşi
condiţii alocaţii pentru finanţarea
programelor sportive organizate
pe
raza
lor
administrativ-

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Prin textul propus se urmărește
instituirea cadrului legislativ care să
permită
susținerea
structurilor
sportive pe durata stării de alertă și în
anul 2021, similar cu măsura
adoptată în anul 2020. Textul propus
se corelează și se completează cu
prevederile art. 43 alin.(2) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificările și completările
ulterioare, potrivit cărora, pe durata
stării de alertă, în scopul susţinerii
structurilor sportive, autorităţile
administraţiei publice locale pot
aproba, prin hotărârea consiliului
local și/sau județean, după caz,
diverse forme de sprijin pentru
finanţarea
cheltuielilor
de
funcţionare sau de natură salarială
ale structurilor sportive care îşi au
sediul pe raza administrativteritorială ale acestora. În cazul
acestor forme de sprijin, pe durata
stării de alertă, nu sunt aplicabile
prevederile legale privind ajutorul de
stat şi prevederile Legii nr. 350/2005
privind
regimul
finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece sursa
de finanțare propusă nu respectă
prevederile art.17 alin.(31) din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
cărora ”modificarea creditelor
bugetare și/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.
De asemenea, amendamentul
reglementează măsuri financiare
care nu fac obiectul legii
bugetului de stat.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

teritorială de către aceste cluburi
sau de către federaţiile sportive
naţionale,
direcţiile
judeţene
pentru sport şi tineret, respectiv a
municipiului
Bucureşti
ori
inspectoratele şcolare judeţene,
respectiv
al
municipiului
Bucureşti.
(13) Prin excepţie de la
prevederile art. 181 din Legea
educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru
anul bugetar 2021, autorităţile
administraţiei publice locale, prin
hotărârea
autorităţilor
deliberative, pot aloca sume din
bugetul local pentru finanţarea
activităţii sportive a structurilor
sportive de drept public aflate în
subordinea
autorităţilor
sau
instituţiilor
publice
ale
autorităţilor publice centrale care
îşi au sediul pe raza lor
administrativ-teritorială.
(14) Hotărârile consiliilor locale
sau judeţene privind acordarea
sprijinului financiar vor avea
caracter individual şi în acestea
autorităţile
deliberative
ale
administraţiei locale vor preciza,
alături de valoarea totală a sumei

alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările şi
completările ulterioare.
Sursa de finanţare: Bugetele locale
ale unităților administrativ-teritoriale

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

acordate, destinaţia acesteia,
defalcarea
pe
capitole
de
cheltuieli, precum şi modalitatea
şi termenele de decontare.
(15) Hotărârile vor prevedea, sub
sancţiunea nulităţii, calitatea
Curţii de Conturi de a exercita
controlul
financiar
asupra
derulării activităţii finanţate din
fondurile publice.
(16) Valoarea totală a finanţărilor
acordate potrivit prevederilor alin.
(14) şi (15) pentru întregul an
bugetar 2021 nu poate depăşi 3%
din suma reprezentând cotele
defalcate din impozitul pe venit ce
revin bugetului local al unităţii
administrativ-teritoriale
respective.”
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

31. Capitolul I /Secțiunea 1
Dispoziții referitoare la bugetul de

Grup Parlamentar PSD
Prin derogare de la prevederile Județele nu vor avea sumele necesare Se

propune

respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
stat pe anul 2021
Introducerea unui nou alin – art.6
alin. 12

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

art.58 alin. (1) din Legea
nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, în anul
2021, începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi, județele
pot utiliza excedentul bugetului
local
și
pentru
finanțarea
sistemului de protecție a copilului
și a centrelor publice pentru
persoane adulte cu handicap.

pentru
asigurarea
bugetului
Direcțiilor Generale de Asistență și
Protecția Copilului, pentru tot anul,
sumele prevăzute în anexa nr. 4 din
legea bugetului de stat sunt
insuficiente.

Autor:
Cristescu Ionel Dănuț
Grupul Parlamentar PSD Senat

32. Capitolul I / Secțiunea a 2-a
Dispoziții referitoare la bugetele
locale pe anul 2021/
Introducerea unui nou alin – art. 6
alin. 12

Prin derogare de la prevederile
art. 20 alin. (1) din OUG
103/2013 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum și
alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, finanțarea
sistemului de protecție a copilului
și a centrelor de asistență social a
persoanelor cu handicap, se

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

amendamentului deoarece potrivit
prevederilor Legii nr.273/2006
privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările
ulterioare, excedentul anual este
sursa de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare, pentru
Sursa de finanțare – excedentele acele cheltuieli de investiții pentru
bugetelor județene.
care nu există sursă de finanțare în
anul curent. De asemenea,
amendamentul nu se justifică în
condițiile în care în anul 2020 sau majorat standardele de cost
pentru servicii sociale în medie cu
72%, iar sumele repartizate pe
județe prin proiectul legii
bugetului de stat au fost stabilite
în procent de 90% din propunerile
fundamentate
de
Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.
Având în vedere situația gravă cu
Se propune respingerea
care se confruntă unitățile
amendamentului deoarece
administrativ-teritoriale privind
normele cu privire la finanțarea de
necesitatea asigurării sumelor
la bugetul de stat a acestor
necesare finanțării cheltuielilor
cheltuieli în limita prevăzută la
pentru susținerea sistemului de
art.20 alin.(2) din Ordonanța de
protecție a copilului, a centrelor de
urgență a Guvernului nr.
asistență social a persoanelor cu
103/2013, aprobată cu completări
handicap, precum și a drepturilor
prin Legea nr.28/2014, cu
asistenților personali ai persoanelor
modificările și completările

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
asigură de la bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, în proporție
de 90% din necesarul stabilit
anual de Ministerul Muncii și
Protecției Sociale, la elaborarea
bugetului de stat, în baza
standardelor de cost calculate
pentru beneficiari/tipuri de
servicii sociale, aprobate potrivit
legii.

Deputat: Piper-Savu Florin –
PSD
Deputat Stancu Paul - PSD
Grup Parlamentar PSD
33. Capitolul I / Secțiunea a 2-a
Prin derogare de la prevederile
Dispoziții referitoare la bugetele
Legii 448/2006 privind protecţia
locale pe anul 2021/
şi promovarea drepturilor
Introducerea unui nou alin – art. 6 persoanelor cu handicap,
alin. 13
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, drepturilor
asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav, se
asigură de la bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, în proporție
de 90% din necesarul de fonduri
stabilit în baza numărului de
beneficiar comunicat de unitățile

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

cu handicap grav, sau a
indemnizațiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav se
impune ca finanțarea sa fie asigurată
printr-un cuantum fix, nu printr-o
valoare maximală ce poate varia.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

ulterioare, respectiv 90%, sunt
deja prevăzute la art.5 alin.(1) lit
a).

Sursa de finanțare – sume defalcate
din TVA (eliminarea sintagmei ”de
cel mult” nu afectează finanțarea,
prevederea bugetară ar trebui să ia în
calcul valoarea maximală )

Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap stabilește
principiul fundamental al
responsabilității primare a
autorităților administrației publice
locale în ceea ce privește respectarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități
și, în subsidiar, responsabilitatea
autorităților administrației publice
centrale, a societății civile, a familiei
și a reprezentantului persoanei cu
dizabilități. Acest principiu general
este completat, prin art. 40, cu

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
normele cu privire la finanțarea de
la bugetul de stat a acestor
cheltuieli în limita prevăzută la
art.20 alin.(2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.
103/2013, aprobată cu completări
prin Legea nr.28/2014, cu
modificările și completările
ulterioare, respectiv 90%, sunt
deja prevăzute la art.5 alin.(3)
lit.b)

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

administrativ-teritoriale.
Deputat: Piper-Savu Florin –
PSD
Deputat Stancu Paul - PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

obligația Guvernului României de a
asigura resursele în proporție de cel
mult 90% din bugetul de stat, pentru
a acoperi sumele pe care autoritățile
locale le prevăd pentru finanțare, dar
având în vedere situația gravă cu
care se confruntă unitățile
administrativ-teritoriale privind
necesitatea asigurării sumelor
necesare finanțării cheltuielilor
pentru susținerea sistemului de
protecție a copilului, a centrelor de
asistență social a persoanelor cu
handicap, precum și a drepturilor
asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav, sau a
indemnizațiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav se
impune ca finanțarea să fie asigurată
printr-un cuantum fix, nu printr-o
valoare maximală ce poate varia.

Sursa de finanțare – sume defalcate
din TVA (eliminarea sintagmei ”de
cel mult” nu afectează finanțarea,
prevederea bugetară ar trebui să ia în
calcul valoarea maximală)
34. Capitolul I / Secțiunea a 2-a
Dispoziții referitoare la bugetele

Prin derogare de la prevederile
art. 51 alin. (10) din Legea

Se
propune
amendamentului

respingerea
deoarece

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
locale pe anul 2021/
Introducerea unui nou alin – art.
6 alin. 14

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, finanțarea
măsurilor de protecţie de tip
centre de zi şi centre rezidenţiale
pentru persoanele adulte cu
handicap se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetul direcţiilor
generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului sau al
autorităţii administraţiei publice
locale la nivel de municipiu, oraş
sau comună, după caz, din sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată alocate cu această
destinaţie, în proporţie de 90%
din necesarul stabilit anual de
Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale la elaborarea bugetului de
stat, în baza standardelor de cost
calculate pentru beneficiari/tipuri
de servicii sociale.
Deputat: Piper-Savu Florin –
PSD
Deputat Stancu Paul – PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
normele cu privire la finanțarea de
la bugetul de stat a acestor
cheltuieli în limita prevăzută la
art.20 alin.(1) și (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.
103/2013, aprobată cu completări
prin Legea nr.28/2014, cu
modificările
și
completările
ulterioare, respectiv 90%, sunt
deja prevăzute la art.5 alin.(1)
lit.a) și la art.5 alin.(3) lit.b) .

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
35. Capitolul I / Secțiunea a 2-a
Dispoziții referitoare la bugetele
locale pe anul 2021/
Introducerea unui nou alin – art.
6 alin. 15

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Prin derogare de la prevederile
art. 58 alin. (1) din Legea nr.
273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, în anul
2021, începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi, județele
pot utiliza excedentul bugetului
local și pentru finanțarea
sistemului de protecție a copilului
și a centrelor publice pentru
persoane adulte cu handicap.

Județele nu vor avea sumele
necesare pentru asigurarea bugetului
Direcțiilor Generale de Asistență și
Protecția Copilului, pentru tot anul,
sumele prevăzute în anexa nr. 4 din
legea bugetului de stat sunt
insuficiente

Se propune respingerea
amendamentului deoarece potrivit
prevederilor Legii nr.273/2006
privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările
ulterioare, excedentul anual este
sursa de finanțare a cheltuielilor
secțiunii de dezvoltare, pentru
acele cheltuieli de investiții pentru
care nu există sursă de finanțare în
anul curent. De asemenea,
amendamentul nu se justifică în
condițiile în care în anul 2020 sau majorat standardele de cost
pentru servicii sociale în medie cu
72%, iar sumele repartizate pe
județe prin proiectul legii
bugetului de stat au fost stabilite
în procent de 90% din propunerile
fundamentate de Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.
Se propune respingerea întrucât
suma de 4.180.000 mii lei a fost
propusă de CNAS pe baza
solicitărilor furnizorilor și a
numărului de pacienți eligibili.

Sursa de finanțare – excedentele
bugetelor județene

Deputat: Piper-Savu Florin –
PSD
Deputat Stancu Paul - PSD
Grup Parlamentar PSD

36. Art. 10 alin (2) În anul 2021 se
autorizează Casa
Națională de
Așigurări de Sănătate să negocieze
și să încheie contracte costvolum/cost-volum-rezultat
în
limita sumei de 4.180.000 mii lei

Alin. (2) al art. 10 se modifică și
va avea următorul cuprins:
În anul 2021 se autorizează
Casa Națională de Asigurări de
Sănătate să negocieze și să încheie
contracte cost-volum/cost-volumrezultat în
limita sumei de
4.500.000 mii lei

Este necesară asigurarea finanțării
spitalelor pentru prestații medicale
suplimentare având în vedere situația
epidemiologică din România dar și
efectele conexe. De aceea, se
propune majorarea plafonului de
negociere și contractare.
Sursa de finanțare : Contribuții de
asigurări sociale de sănătate. Buget

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

CNAS, Anexa 11 – Venituri din
Autori:
Recuperare arierate
Ion Marcel Ciolacu – deputat contribuții.
CASS
PSD
Grup parlamentar PSD
37. LEGEA bugetului de stat pe anul La Art.11 după aliniatul (1) se
introduc următoarele alineate:
2021/ Articolul 11
(11) Pentru beneficiarii prevăzuți
la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de
Urgență
a
Guvernului
nr.
156/2020 din 3 septembrie 2020
privind unele măsuri pentru
susţinerea dezvoltării teritoriale a
localităţilor urbane şi rurale din
România cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile, care au în
implementare
proiecte
nefinalizate,
finanțarea
cheltuielilor neeligibile se asigură
de la bugetul de stat prin bugetele
ordonatorilor principali de credite
care
includ
autorități
de
management, de la titlul 56
„Proiecte cu finanțare din fonduri
externe nerambursabile (FEN)
postaderare” și se cuprind în
clasificația aferentă fondului de
finanțare
la
alineatul
03
„Cheltuieli
neeligibile”
și
reprezintă cheltuieli definitive ale
bugetului de stat.

Este
necesară
clarificarea
și
extinderea cadrului legal pentru
finanțarea programelor bugetare ale
Uniunii Europene.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Ordonanța de Urgență a
Guvernului
nr.
156/2020
reglementează măsuri de sprijin
pentru susținerea UAT-uri, sens în
care
deja
este
prevăzută
asigurarea de la bugetul de stat a
unor cheltuieli neeligibile în
cuantum de 75%, în condițiile art.
7 din OUG nr. 156/2020.
- Textul propus este neclar
întrucât cheltuielile propuse a fi
suportate de la bugetul de stat de
la titlul 56 „Proiecte cu finanțare
din
fonduri
externe
nerambursabile
(FEN)
postaderare” nu pot face obiectul
implementării
proiectelor
nefinalizate întrucât perioada de
programare actuală este 20142020.
- Nu se precizează sursa de
finanțare, capitolul bugetar, titlul,
articol, alineat.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

(12)
Finanțarea
cheltuielilor
neeligibile menționate la alin (1’)
se acordă în limitele art. 7 din
Ordonanța
de
Urgență
a
Guvernului nr. 156/2020 din 3
septembrie 2020 privind unele
măsuri
pentru
susţinerea
dezvoltării
teritoriale
a
localităţilor urbane şi rurale din
România cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile.
Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SĂLAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD
38. LEGEA bugetului de stat pe anul Art. 32, alin. (1), lit (a) se
modifică astfel:
2021/ Articolul 32
b) la titlul 51 „Transferuri între
unități ale administrației publice",
suma de 500.000 mii lei pentru
finanțarea,
potrivit
legii,
cheltuielilor curente și de capital
necesare
operaționalizării
centrelor de vaccinare împotriva
COVID-19, din care suma de
300.000 mii lei reprezentând

Suma propusă de 500.000 mii lei
are rolul de a asigura resursele
financiare
necesare
pentru
organizarea eficientă a tuturor
centrelor de vaccinare din țară.
Suma prevăzută inițial, în valoare
de 200.000 mii lei, nu era
suficientă.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65
/ 01 – Bugetul Ministerului

Se propune respingerea întrucât
bugetul
Ministerului
Finanțelor-Acțiuni Generale a
fost astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile
României la bugetul UE,
dobânzile la datoria publică și
alte cheltuieli care nu aparțin
Ministerului Finanțelor.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

transferuri din bugetul de stat Finanțelor - Acțiuni Generale
către bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de
sănătate și suma de 500.000 mii
lei transferuri din bugetul de stat
către bugetele locale.
Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SĂLAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD
39. La art. 32, se introduce un nou La art. 32, se introduce un nou
alin. (11),
alin. (11), cu următorul text:
În bugetul Ministerului Sănătății,
în anexa nr.3/26/02 „Bugetul pe
capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli, articole și
alineate pe anii 2021 - 2024
(sume alocate din bugetul de
stat)", în sumele prevăzute la
capitolul 66.01
„Sănătate”, la titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice" este
cuprinsă suma de 500.000 mii lei,
reprezentând atât credite de
angajament cât și credite
bugetare, pentru transferuri din

MOTIVARE: Aceste sume vor fi
folosite pentru asigurarea finanțării,
potrivit legii, a cheltuielilor curente
și
de
capital
necesare
operaționalizării
centrelor
de
vaccinare împotriva COVID-19,
organizate
de
autoritățile
administrației publice locale.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât nu se
specifică sursa de finanțare a
plusului de cheltuieli.
Totodată, potrivit prevederilor
art.17 al Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, cu
modificările
și
completările
ulterioare, în timpul dezbaterilor
în Parlament nu pot fi aprobate
amendamente la legile bugetare
anuale, care determină majorarea
nivelului deficitului bugetar.
Modificarea creditelor bugetare
și/sau de angajament ca urmare a
amendamentelor se face numai
prin redistribuiri între subdiviziuni

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

bugetul de stat către bugetele
locale, destinate finanțării,
potrivit legii, cheltuielilor curente
și de capital necesare
operaționalizării centrelor de
vaccinare împotriva COVID19, organizate de autoritățile
administrației publice locale.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
ale clasificației bugetare.

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
40. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
„Spitalul Clinic Județean de
paragrafe, titluri de cheltuieli,
Urgență Târgu Mureș - 7.394 mii
articole și alineate pe anii 2021 lei”
2024

Pentru Construire
vestiare personal

corp

clădire Amendament respins la vot.

Se propune respingerea întrucât
Spitalul Clinic Județean de Urgență sursa de finanțare propusă nu
Târgu Mureș este cea mai mare poate fi avută în vedere.
unitate
sanitară
publică
din
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Transilvania, având în prezent un
Lucrărilor
Publice
și
număr de 1.089 paturi de spitalizare
(sume alocate din bugetul de stat)",
Administrației, a fost dimensionat
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este Autori – deputat PSD Dumitrița continuă, din care 939 paturi pentru
adulți și 150 paturi pentru copii, în raport cu sarcinile ce îi revin
cuprinsă suma de
Gliga
precum și un număr de 123 paturi acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
suma de 2.180.000 mii lei, deputat PSD Florin Buicu
reprezentând credite de angajament,
senator PSD Leonard Azamfirei
și suma de 1.400.000
Grup parlamentar PSD
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
pentru spitalizare de zi și 12 paturi
pentru însoțitori. Începând cu anul
2012, în cadrul spitalului își
desfășoară activitatea UPU –
SMURD, într-o nouă locație la
parterul Spitalului Clinic Județean de
Urgență Tg. Mureș și este cea mai
modernă unitate de primiri
urgențe din țară, fiind dotată cu
aparatură și echipamente medicale de
ultimă generație, care contribuie la
efectuarea unui act medical de
urgență de cea mai înaltă calitate.
Prin includerea activităților specifice
SMURD în structura și activitatea
curentă a UPU din cadrul spitalului,
acesta a primit un caracter specific și
un plus de competență, contribuind
la complexitatea actului medical de
urgență
desfășurat
în
cadrul
spitalului. De aceea, se propune
construirea unei clădiri pentru
vestiare personal, având spații
separate pe sexe, fiecare dotate cu
grupuri sanitare și dușuri, pentru
aproximativ 2100 persoane, care își
vor desfășura activitatea în 3 ture de
lucru. De asemenea, în cadrul
corpului de clădire, se propun și
spații administrative și de depozitare,
care, de asemenea, sunt insuficiente

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

în prezent.
Sursa de finanțare: prin redistribuirea
sumelor prevăzute la Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01
/
Grupa
51/TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

41. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024

La alin (5) de la art. 34 se În vederea realizării obiectivului de
introduce o nouă literă:
investiții „Construirea unui centru de
arşi şi reorganizarea fluxurilor
„Spitalul Clinic Județean de
medicale ale spitalului pentru o mai
Urgență Târgu Mureș - suma de
bună poziţionare şi conectare a
98.784 mii lei”.
Departamentelor: Urgenţă, ATI şi
chirurgie pentru Spitalul Clinic
(sume alocate din bugetul de stat)",
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este Autori – deputat PSD Dumitrița
cuprinsă suma de
Gliga
suma

de

2.180.000

mii

lei,

Sursa de finanțare: prin redistribuirea

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
reprezentând credite de angajament, deputat PSD Florin Buicu
și suma de 1.400.000
senator PSD Leonard Azamfirei
mii lei, reprezentând credite
Grup parlamentar PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
sumelor prevăzute la Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01
/
Grupa
51/TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITĂȚILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

42. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,

La alin (5) de la art. 34 se În vederea realizării obiectivului de
investiții
„Construirea
unui
introduce o nouă literă:
corp/secție de Terapie Intensivă și
utilarea acestuia în regim de
„Spitalul Clinic Județean Mureș - urgență, care să deservească Clinicile
de Boli Infecțioase și după pandemia
suma de 16.457 mii lei”
de coronaviroză (COVID 19)
Spitalul Clinic Judeţean Mureş
funcționează ca spital categoria 2, de
Autori – deputat PSD Dumitrița interes local, judeţean şi regional,
Gliga
oferind
spitalizare
continuă,
spitalizare de zi şi investigaţii
deputat PSD Florin Buicu
paraclinice în Ambulatoriu.

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
și suma de 1.400.000

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

senator PSD Leonard Azamfirei

mii lei, reprezentând credite Grup parlamentar PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Având
în
vedere
contextul
epidemiologic actual, precum și
faptul că în momentul de față Secția
Clinică Boli Infecțioase I, din cadrul
Spitalului, situată în municipiul
Târgu Mureș, strada Gh. Doja, nr.89,
nu dispune de secție de Terapie
Intensivă pentru pacienții gravi care
necesită îngrijiri specifice, în prezent
aceștia fiind transferați în cadrul altui
corp de clădire (imobil strada Gh.
Marinescu nr. 1) care deservește
Clinicile
Gastroenterologie,
Chirurgie Generală, Cardiologie,
Urologie, Psihiatrie, Pneumologie,
Secția Clinică Urologie fiind singura
din județ, unde există o aparatură
specifică, care nu poate fi mutată în
altă clădire, creează imposibilitatea
de a tria pacienți Covid de pacienți
nonCovid.
Pe lângă pacienții specifici Covid,
există și alte patologii infecțioase,
care necesită asistență de specialitate,
respectiv
encefalite,
meningoencefalite, HIV SIDA, TBC
etc.
Deplasarea specialiștilor între cele 2
structuri este dificilă, cu implicații
multiple financiare, epidemiologice
și de triaj corect.
O altă situație este transportul

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
pacienților din SMURD spre Secția
Boli Infecțioase I, unde are loc
consultul (în salvare), internarea și
transferul la Secția ATI, practic
pacientul este transportat 10 km, la
care se adaugă timpul de așteptare,
pentru
consult,
toate
acestea
îngreunând activitatea medicală.
În situația curentă problemele sunt
agravate de numărul mare de
pacienți, care nu pot fi izolați, tratați,
consultați zilnic de medic specialist
infecționist.
În prezent toate Spitalele de Boli
Infecțioase din centrele universitare,
beneficiază de astfel de Secții.
Există Studiu de fezabilitate realizat
de CJ Mureș pentru noua clădire de
1362 mp, cu o capacitate de 33 paturi
ATI, distribuite în 19 saloane.
Ținând cont de cele de mai sus
prezentate, propunem construirea
unui corp de Terapie Intensivă și
utilarea acestuia în regim de urgență,
care să deservească Clinicile de Boli
Infecțioase și după pandemia de
coronavirus (COVID 19).
Sursa de finanțare:
prin redistribuirea sumelor prevăzute
la Ministerul Dezvoltării Regionale

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

și Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /
01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE
43. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000

La alin (5) de la art. 34 se Investițiile sunt necesare pentru
dotarea și modernizarea Institutului.
introduce o nouă literă:

Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
Sursa de finanțare:
poate fi avută în vedere.
„Institutul de urgență pentru boli prin redistribuirea sumelor prevăzute
cardiovasculare și transplant la Ministerul Dezvoltării Regionale Bugetul Ministerului Dezvoltării
Târgu Mureș – suma de 20.000 și Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / Lucrărilor
Publice
și
01
/
Grupa
51/TITLUL
VI
lei”
Administrației, a fost dimensionat
TRANSFERURI
INTRE în raport cu sarcinile ce îi revin
UNITATILE
ADMINISTRATIEI acestei instituții în anul 2021.
PUBLICE
Autori – deputat PSD Dumitrița
Gliga

deputat PSD Florin Buicu
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații: senator PSD Leonard Azamfirei
(5) (5) În bugetul Ministerului Grup parlamentar PSD
Sănătății, la capitolul
„Sănătate", titlul 51

66.01

„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând

Amendament respins la vot.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

44. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

La alin (5) de la art. 34 se Spitalul Clinic Județean de Urgență
Târgu Mureș este cea mai mare
introduce o nouă literă:
unitate sanitară publică din
„Spitalul Clinic Județean de Transilvania, având în prezent un
Urgență Târgu Mureș - suma de număr de 1.089 paturi de spitalizare
23.000 mii lei”.
continuă, din care 939 paturi pentru
adulți și 150 paturi pentru copii,
precum și un număr de 123 paturi
Autori – deputat PSD Dumitrița pentru spitalizare de zi și 12 paturi
pentru însoțitori. Începând cu anul
Gliga
2012, în cadrul spitalului își
deputat PSD Florin Buicu
desfășoară activitatea UPU –
SMURD, într-o nouă locație la
senator PSD Leonard Azamfirei
parterul Spitalului Clinic Județean de
Urgență Tg. Mureș și este cea mai
Grup parlamentar PSD
modernă unitate de primiri
urgențe din țară, fiind dotată cu
aparatură și echipamente medicale de
ultimă generație, care contribuie la
efectuarea unui act medical de
urgență de cea mai înaltă calitate.
Prin includerea activităților specifice
SMURD în structura și activitatea
curentă a UPU din cadrul spitalului,
acesta a primit un caracter specific și
un plus de competență, contribuind
la complexitatea actului medical de

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Municipal

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
urgență desfășurat în cadrul
spitalului.
Sursa de finanțare: prin redistribuirea
sumelor prevăzute la Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01
/
Grupa
51/TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

45. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

La alin (5) de la art. 34 se Modernizare infrastructurii
Având în vedere contextul
introduce o nouă literă:
epidemiologic actual, precum și
faptul că în momentul de față Secția
„Spitalul Clinic Județean Mureș - Clinică Boli Infecțioase I, din cadrul
Spitalului, situată în municipiul
suma de 20.000 mii lei”
Târgu Mureș, strada Gh. Doja, nr.89,
nu dispune de secție de Terapie
Intensivă pentru pacienții gravi care
necesită îngrijiri specifice, în prezent
aceștia fiind transferați în cadrul altui
Autori – deputat PSD Dumitrița
corp de clădire (imobil strada Gh.
Gliga
Marinescu nr. 1) care deservește
Clinicile Gastroenterologie,
deputat PSD Florin Buicu
Chirurgie Generală, Cardiologie,
senator PSD Leonard Azamfirei
Urologie, Psihiatrie, Pneumologie,
Secția Clinică Urologie fiind singura
Grup parlamentar PSD
din județ, unde există o aparatură
specifică, care nu poate fi mutată în
altă clădire, creează imposibilitatea
de a tria pacienți Covid de pacienți
nonCovid.
Pe lângă pacienții specifici Covid,
există și alte patologii infecțioase,
care necesită asistență de specialitate,
respectiv encefalite,
meningoencefalite, HIV SIDA, TBC
etc.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Municipal

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sursa de finanțare: prin redistribuirea
sumelor prevăzute la Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01
/
Grupa
51/TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

46. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

La alin (5) de la art. 34 se Investițiile sunt necesare pentru
introduce o nouă literă:
creșterea eficienței energetice a
Secțiilor externe ale Spitalului
„Spitalul Județean de Urgență
Județean de Urgență Bistrița, situate
Bistrița – cu suma de 2100 mii lei
pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistrița,
”.
județul Bistrița-Năsăud", cod SMIS
117755 și creșterea eficienței
energetice a Secțiilor externe ale
Autori:
Spitalului Județean de Urgență
Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr.26,
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud",
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
cod SMIS 117754

suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
Ioan DENEȘ.

Sen. PSD

mii lei, reprezentând credite Grup Parlamentar PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sursa de finanțare: prin redistribuirea
sumelor prevăzute la Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01
/
Grupa
51/TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITĂȚILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Municipal

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

47. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

La alin (5) de la art. 34 se Investițiile sunt necesare pentru
extinderea și modernizarea Secției de
introduce o nouă literă:
Psihiatrie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Bistrița. Este
intervenția
pentru
„Spitalul Județean de Urgență necesară
îmbunătățirea
infrastructurii
Bistrița – suma de 5000 mii lei”
spitalicești.

(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
Autori:
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei, Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
reprezentând credite de angajament, Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
și suma de 1.400.000
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații: Grup Parlamentar PSD
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sursa de finanțare:
prin redistribuirea sumelor prevăzute
la Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /
01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Municipal

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

48. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

La alin (5) de la art. 34 se Având în vedere contextul pandemic
de infecții virale cu noul coronavirus
introduce o nouă literă:
și,
mai
ales,
al
situației
epidemiologice
internaționale,
naționale,
regionale
și
locale, devine
Spitalul Județean de Urgență
imperios necesar realizarea unor
Bacău - 69.794,000 mii lei
demersuri de limitare a efectelor
pandemiei prin creșterea capacității
și
îmbucățirea
infrastructurii
Autori:
medicale locale.
In acest sens, obiectivul de investiții
Deputați PSD:
reprezentând clădirea fostului Spital
municipal Bacău, obiectiv aflat în
Costel Neculai Dunava
parțială conservare și
parțial
Ionel Floroiu
amenajat în vederea asigurării
asistenței medicale în context
Claudiu-Augustin Ilișanu
epidemiologic
COVID-19
este
necesar a fi edificat printr-un grafic
Ana-Maria Cătăuță
accelerat în vederea asigurării
Senatori PSD:
condițiilor necesare susținerii actului
medical de suport COVID-19.
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț

„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul Bianca-Mihaela Purcărin
51.02 „Transferuri de capital",
Grup parlamentar PSD
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Acest demers are drept scop
îmbunătățirea și modernizarea sălilor
de operații, creșterea gradului de
confort și a calității serviciilor de
specialitate și îndeplinirea cerințelor
legislației specific în vigoare în

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Municipal

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
vederea funcționării în parametrii
optimi.
Sursa de finanțare:
prin redistribuirea sumelor prevăzute
la Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /
01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

La alin (5) de la art. 34 se Având în vedere contextul pandemic
de infecții virale cu noul coronavirus
introduce o nouă literă:
și,
mai
ales,
al
situației
epidemiologice
internaționale,
naționale,
regionale
și
locale, devine
Pavilionul Medical al fostului
imperios necesar realizarea unor
Spital
Municipal
Bacău
demersuri de limitare a efectelor
17.640,000 mii lei
pandemiei prin creșterea capacității
(sume alocate din bugetul de stat)",
și
îmbucățirea
infrastructurii
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
medicale
locale.
cuprinsă suma de

49. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024

suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament, Autori:
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite Deputați PSD:
bugetare, cu următoarele destinații:
Costel Neculai Dunava
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01 Ionel Floroiu
„Sănătate", titlul 51
Claudiu-Augustin Ilișanu
„Transferuri între unități ale Ana-Maria Cătăuță
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând Senatori PSD:
atât credite de angajament, cât și Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț

In acest sens, obiectivul de investiții
reprezentând clădirea fostului Spital
municipal Bacău, obiectiv aflat în
parțială conservare și
parțial
amenajat în vederea asigurării
asistenței medicale în context
epidemiologic
COVID-19
este
necesar a fi edificat printr-un grafic
accelerat în vederea asigurării
condițiilor necesare susținerii actului
medical de suport COVID-19.
Pentru operaționalizarea pavilionului
medical sunt necesare alocări
suplimentare,
în
vederea
complementarizării
Spitalului
Județean de Urgență și a clădirii
Spitalului Municipal, prioritizarea

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Bugetul Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, a fost dimensionat
în raport cu sarcinile ce îi revin
acestei instituții în anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Bianca-Mihaela Purcărin

pentru lucrări de consolidări, Grup parlamentar PSD
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Municipal

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
amenajării unui spațiu adecvat la
nivelul parter al clădirii fostului
Spital Municipal prin care să se
poată îndeplini actul medical specific
unității de primiri urgențe pe
perioada desfășurării proiectului de
amenajare al unității UPU din cadrul
Spitalului Județean Bacău.
Sursa de finanțare:
prin redistribuirea sumelor prevăzute
la Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /
01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

50. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

La alin (5) de la art. 34 se Spitalul Județean de Urgență Zalău –
Sălaj, este cea mai mare unitate
introduce o nouă literă:
sanitara publică, spital de urgență de
categoria a III-a, asigură asistența
Modernizare stație centrală de medicală pacienților din județul
Sălaj. Are 782 de paturi în contract
sterilizare a Spitalului Județean de
cu CJASS Sălaj și asigură asistență
Urgență Sălaj, Zalău - 1.500 mii
medicală ambulatorie de specialitate.
lei
Spitalul dispune de unitate centrală
de sterilizare unică în țară la data
punerii în folosință – 2006, dar care
Autori: Florian NEAGA
în acest moment funcționează la
limita de avarie, aparatură fiind
Grupul parlamentar PSD
uzată, necesitând multiple reparații
cu perturbarea funcționării activității
spitalului, în special a secțiilor
chirurgicale. În acest sens, propunem
modernizarea stației centrale de
sterilizare prin achiziționarea a 2
sterilizatoare cu abur, cu generator
propriu.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.
Totodată bugetul Ministerului
Finanțelor-Acțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să poată fi
plătite contribuțiile României la
bugetul UE, dobânzile la datoria
publică și alte cheltuieli care nu
aparțin Ministerului Finanțelor.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Municipal

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

51. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Dotarea secției ATI Spitalului
(sume alocate din bugetul de stat)", Județean de Urgență Sălaj, Zalău la capitolul 66.01 „Sănătate”, este 730 mii lei
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament, Autori: Florian NEAGA
și suma de 1.400.000
Grupul parlamentar PSD
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Spitalul Județean de Urgență Zalău –
Sălaj, este cea mai mare unitate
sanitara publică, spital de urgență de
categoria a III-a, asigură asistența
medicală pacienților din județul
Sălaj. Are 782 de paturi în contract
cu CJASS Sălaj și asigură asistență
medicală ambulatorie de specialitate.
Spitalul dispune de unitate centrală
de sterilizare unică în țară la data
punerii în folosință – 2006, dar care
în acest moment funcționează la
limita de avarie, aparatură fiind
uzată, necesitând multiple reparații
cu perturbarea funcționării activității
spitalului, în special a secțiilor
chirurgicale. În acest sens, propunem
modernizarea stației centrale de
sterilizare prin achiziționarea unor
echipamente medicale moderne
constând
în
2
aparate
hemodiafiltrare,
1
set
videolaringoscop
cu
fibrobronhoscop, 2 sisteme încălzirerăcire a pacienților.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.
Totodată bugetul Ministerului
Finanțelor-Acțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să poată fi
plătite contribuțiile României la
bugetul UE, dobânzile la datoria
publică și alte cheltuieli care nu
aparțin Ministerului Finanțelor.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
credite bugetare,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

generale ale MFP

pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)

la

Spitalul

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Municipal

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei

52. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru

lucrări

de

consolidări,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

La alin (5) de la art. 34 se Efectuarea acestei investiții este
necesară pentru asigurarea asistenței
introduce o nouă literă:
medicale de specialitate în condiții
de siguranță, în contextual pandemiei
Extindere, modernizare și dotarea de SARS-COV 19.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.

Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, sumele
stabilite pe destinațiile din bugetul
secție ATI din cadrul Spitalului
Secretariatului
General
al
Sursa de finanţare:
Județean de Urgență Piatra Neamț
Se diminuează capitolul 5001 Guvernului au fost dimensionate
- 20 000 mii lei
”Cheltuieli-buget stat”, titlul 59 în raport cu sarcinile ce îi revin
”Alte cheltuieli”, art 04 ” Sprijinirea acestei instituții în anul 2021.
organizațiilor cetățenilor aparținând
Autor: Remus Munteanu, deputat minorităților naționale altele decât
PSD
cele care primesc subvenții de la
bugetul de stat” buget Secretariatul
Grup Parlamentar PSD
General al Guvernului Anexa
3/13/02 cu suma de 20 000 mii lei.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
53. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

La alin (5) de la art. 34 se Suma propusă de 80 mii lei este
necesară pentru reorganizarea băncii
introduce o nouă literă:
de țesut Colentina în Banca
Naționala de multițesut și celule –
sanitară
de
strategie
Reorganizarea Băncii de Țesut unitate
națională.
Colentina în Banca Națională de
Multițesut și Celule – unitate
Motivatia: Situaţia actuală şi
(sume alocate din bugetul de stat)",
sanitară de strategie națională - 80 informaţii
despre
entitatea
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
mii lei
responsabilă
cu
implementarea
cuprinsă suma de
proiectului.
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament, Autori:
Context: Consiliul Europei și
Parlamentul european, conștienți de
și suma de 1.400.000
Intotero Natalia-Elena deputat dezvoltarea activității de transplant
mii lei, reprezentând credite PSD
tisular și celular, de importanța
bugetare, cu următoarele destinații:
asigurării calității și securității
Cîtea Vasile deputat PSD
grefoanelor, precum și de valorile
(5) (5) În bugetul Ministerului
etice și morale ce sunt implicate, au
Florin
Buicu
Deputat
PSD
Sănătății, la capitolul 66.01
adoptat următoarele Directive, ce
„Sănătate", titlul 51
constituie o obligație pentru toate
Statele Membre ale Uniunii:
„Transferuri între unități ale Grupul Parlamentar PSD
• Directiva 2004/23/CE privind
administrației publice", articolul
stabilirea
normelor de calitate și de
51.02 „Transferuri de capital",
securitate pentru donarea, obținerea,
controlul, transformarea, conservarea
sunt cuprinse și sume reprezentând
și stocarea țesuturilor și celulelor
atât credite de angajament, cât și
umane destinate utilizării în scopuri
credite bugetare,
terapeutice.
pentru lucrări de consolidări,
• Directiva 2006/17/CE pentru
modernizări,
extinderi
clădiri,
aplicarea Directivei 2004123/CE,
privind exigențele tehnice, relativ la
reparații capitale, precum și

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
achiziție de echipamente și
aparatură medicală, astfel:
a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
donarea, obținerea și controlul
țesuturilor și ce/u/elor de origine
umană utiliză te în scopuri
terapeutice.
• Directiva 2006/86/CE pentru
aplicarea Directivei 2004123/CE,
privind exigențele tehnice relative la
transformarea,
conservarea
și
stocarea țesuturilor de origine umană
utilizate în scopuri terapeutice.
• Directiva 2010/53/CE privind
standardele de calitate și de
securitate pentru organele umane
destinate transplantului.
În România s-au întreprins
eforturi pentru existența unui sistem
coerent și funcțional de transplant, în
vederea asigurării unor terapeutici
indispensabile și moderne de
transplant de organe, de țesuturi și de
celule destinate pacienților aflați pe
listele de așteptare, în condiții de
securitate
sanitară
impecabile,
alineate la Normele, Standardele și
Directivele Europene în materie.
Astfel, a fost realizată în mare parte
transpunerea în legislația națională a
Directivelor Europene.
În materie de Bănci de Țesuturi,
prevederile Directivelor Europene se
regăsesc transpuse în prevederile
legale care reglementează activitatea

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
de transplant în România. Aceste
acte normative furnizează cadrul
legal pentru donarea și transplantarea
de organe și țesuturi umane de la
donori vii și decedați, autorizând
prelevarea de organe și țesuturi atât
de la donori aflați în moarte
cerebrală, de la donori decedați, fără
activitate cardiacă cât și de la donori
vii. Acordul informat este necesar
atât pentru donarea de organe, cât și
pentru cea de țesuturi. Donorul viu,
cu anumite excepții stipulate prin
lege, trebuie să-și exprime acordul în
scris în față Comisiei de Etica pentru
Aprobarea Donării de la Donatorul
Viu. În contextul aderării României
la Uniunea Europeană, Băncile de
Țesuturi și Celule, cu scop
terapeutic, sunt chemate să-și unifice
eforturile pentru a mări asistentă
reciprocă cu asemenea grefoane de
origină umană.
Existența unui sistem de transplant
performant și securizat duce de
asemenea la importante reduceri de
cheltuieli pentru economia națională
de sănătate prin dezvoltarea în țară,
în marea lor majoritate, a cazurilor
medicale ce se îndreaptă actualmente
spre clinici din străinătate.
Activitățile
realizate
sau

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

posibile de Transplant tisular/celular
în România.
Categoriile de transplant de țesuturi
și celule de origină umană care pot fi
efectuate în țară sunt următoarele, cu
indicațiile lor:
Cu scop terapeutic:
• transplant de celule stem
hematopoietice
medulare
și
periferice - Hemato-Oncologie
• transplant de allogrefe epidermice Chirurgia Arsurilor
• transplant de os masiv, capete
femorale,
tendon
și
articulații,cartilagii - Ortopedie,
Traumatologie
• transplant de homogrefoane
valvulare cardiace - Chirurgie
cardiacă
• transplant de homogrefe arteriale Chirurgie vasculară
• utilizare de homogrefe venoase dializă renală
• transplant de cornee - Oftalmologie
• utilizare de membrană amniotică –
Oftalmologie
• celule reproductive - Planning
familial
Sursă de finantare: Fondul de rezervă
la dispoziţia Guvernului

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
54. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

La alin (5) de la art. 34 se Prin realizarea acestui obiectiv se va
construi o aripă nouă cu bloc, secție
introduce o nouă literă:
de anestezie și terapie intensivă, săli
de naștere precum și pentru
Extindere Spitalul Clinic Județean extinderea secțiilor actuale ale
Spitalului Clinic Județean de Urgență
de Urgență Sf. Apostol Andrei
Sf. Apostol Andrei Galați.
Galați - 500.000 mii de lei
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
500.000 mii lei (credite de
angajament) a sumelor atribuite
Deputat Sandu Viorica PSD
Ministerului
Finanțelor-Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Deputat Nechita Aurel PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Mărgărit Marius Mitică Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
PSD

(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01 Grup Parlamentar PSD
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
achiziție de echipamente și
aparatură medicală, astfel:

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
55. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se Achiziționarea
acestui
aparat Amendament respins la vot.
performant
de
depistare
a
cancerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
în faze incipiente este foarte necesară Se propune respingerea întrucât
„Bugetul pe capitole, subcapitole,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

având în vedere incidența crescută a
bolilor oncologice. Se va crea un
centru integrat de diagnostic și
Spitalul Clinic Județean de tratare a cancerului la Spitalul Clinic
(sume alocate din bugetul de stat)",
Urgență Sf. Apostol Andrei Galați Județean de Urgență Sf. Apostol
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
Andrei Galați.
- 9.000 mii de lei
cuprinsă suma de
Sursa de finanțare: Legea bugetului
suma de 2.180.000 mii lei,
de stat -2021 – anexa nr.3/26/02
reprezentând credite de angajament, Autori:
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget
și suma de 1.400.000
de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri
între
unități
ale
mii lei, reprezentând credite
Deputat
Sandu
Viorica
PSD
administrației publice”, articolul 01
bugetare, cu următoarele destinații:
”Transferuri curente”, Alineat 01
(5) (5) În bugetul Ministerului Deputat Nechita Aurel PSD
”Transferuri către instituții publice”,
Sănătății, la capitolul 66.01 Deputat Mărgărit Marius Mitică
„Sănătate", titlul 51
PSD
„Transferuri între unități ale Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
administrației publice", articolul PSD
51.02 „Transferuri de capital",
Grup Parlamentar PSD
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
sursa de finanțare este indicată
vag, nu se precizează bugetul
ordonatorului principal de credite
și pozițiile bugetare propuse a se
diminua ceea ce contravine
prevederilor Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, cu
modificările
și
completările
ulterioare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
56. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 - Modernizare Spitalul Municipal

Prin realizarea acestui obiectiv se va
extinde blocul operator la două săli
de chirurgie generală, o sală de
chirurgie generală de urgență, o sală
de ortopedie, o sală ORL și o secție
ATI cu 14 paturi.

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
2024

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:

Anton Cincu din Tecuci - 100.000 Sursa de finanțare: Diminuarea cu
mii de lei.
100.000 mii lei (credite de
angajament) a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale Ministerul FinanțelorDeputat Sandu Viorica PSD
Acțiuni Generale, anexa nr.3/65/02
Deputat Nechita Aurel PSD
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget
Deputat Mărgărit Marius Mitică de stat”, Paragraf 50, Titlul V
”Fonduri de rezervă”, articolul 01
PSD
”Fond de rezervă bugetară la
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel dispoziția Guvernului”
PSD

(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01 Grup Parlamentar PSD
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
b) la Spitalul Municipal Dej,
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
57. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024

La alin (5) de la art. 34 se Îmbunătățirea
sanitare.
introduce o nouă literă:

Reparații capitale Sanatoriul TBC
Moroeni – Corp Central din
cadrul Spitalului Județean de
(sume alocate din bugetul de stat)",
Urgență
Târgoviște,
județul

infrastructurii Amendament respins la vot.

Se propune respingerea întrucât
Sursa de finanțare: bugetul de stat, sursa de finanțare propusă nu
realocare din Fondul de Rezervă, poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Buget MFP- Acțiuni Generale, cod
Guvernului este destinat finanțării
50.01 – Anexa nr. 3 / 65 / 01
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este Dâmbovița - 4.000 mii lei.
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
Autor:
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
Titus Corlațean senator PSD,
mii lei, reprezentând credite Holban Georgeta-Carmen deputat
bugetare, cu următoarele destinații: PSD,
(5) (5) În bugetul Ministerului Popa Radu Mihai deputat PSD,
Sănătății, la capitolul 66.01
Ţachianu Marian deputat PSD,
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale Vulpescu Ioan deputat PSD
administrației publice", articolul Grup Parlamentar PSD
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

anului bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
58. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024

La alin (5) de la art. 34 se Sursa de finanțare: bugetul de stat,
introduce o nouă literă:
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01- Anexa nr. 3 / 65 / 01
Secția de Cardiologie din cadrul
Spitalului Județean de Urgență
Târgoviște, județul Dâmbovița (sume alocate din bugetul de stat)",
5.000 mii lei
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
suma de 2.180.000 mii lei, Autor:
reprezentând credite de angajament,
Titus Corlațean senator PSD,
și suma de 1.400.000
Holban Georgeta-Carmen deputat
mii lei, reprezentând credite
PSD,
bugetare, cu următoarele destinații:
Popa Radu Mihai deputat PSD,
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01 Ţachianu Marian deputat PSD,
„Sănătate", titlul 51
Vulpescu Ioan deputat PSD
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul Grup Parlamentar PSD
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
59. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,

Investițiile
în
infrastructura
spitalicească reprezintă un indicator
de dezvoltare a unui stat prin efectul
pe care îl au asupra creșterii calității
Dispensar medical în Orașul serviciilor medicale. Se propune
suplimentarea bugetului MDLPA,
Bolintin-Vale - 1800 mii lei
CNI, Programul Național de
Construcții de Interes Public sau
Social,
Subprogramul
”Unități
Autor:
sanitare”.
Sursa de finanțare:
Deputat PSD Marian Mina
Acțiuni generale ale MFP
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
La alin (5) de la art. 34 se
introduce o nouă literă:

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, bugetul
Ministerului Finanțelor-Acțiuni
Generale a fost astfel dimensionat
încât să poată fi plătite
contribuțiile României la bugetul
UE, dobânzile la datoria publică și
alte cheltuieli care nu aparțin
Ministerului Finanțelor.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
și suma de 1.400.000

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Senator PSD Robert Cazanciuc

mii lei, reprezentând credite Grup Parlamentar PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
12.200 mii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților și
Spitalul Clinic Județean de a personalului dar și a bunurilor
Urgență Oradea - 45.000 mii lei + aflate în dotare.
TVA
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului

60. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
mii lei, reprezentând credite
bugetare, cu următoarele destinații:

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

AUTORI:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Sănătății, la capitolul 66.01
Bodog - Senator PSD
„Sănătate", titlul 51
Grup Parlamentar PSD
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

ministru

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
61. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Spitalul Clinic Municipal dr.
(sume alocate din bugetul de stat)", Gavril Curteanu Oradea - 30.000
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este mii lei + TVA
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament, AUTORI:
și suma de 1.400.000
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
mii lei, reprezentând credite Bodog - Senator PSD
bugetare, cu următoarele destinații:

Grup Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
ministru

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
reprezentând credite de angajament, Ioan Mang - Deputat PSD, Florian ministru
și suma de 1.400.000
Bodog - Senator PSD

62. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Spitalul Clinic de boli infecțioase
(sume alocate din bugetul de stat)", Oradea - 20.000 mii lei + TVA
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei, AUTORI:

mii lei, reprezentând credite Grup Parlamentar PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
„Sănătate", titlul 51

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Sănătate Vlăhița,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
63. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Spitalul Clinic de Neurologie și
(sume alocate din bugetul de stat)", Psihiatrie Oradea - 20.000 mii lei
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este + TVA
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
AUTORI:
mii lei, reprezentând credite Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
bugetare, cu următoarele destinații: Bodog - Senator PSD
(5) (5) În bugetul Ministerului Grup Parlamentar PSD
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
ministru

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
județul Harghita – 1.200 mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
64. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Spitalul Clinic de Obstetrică și
(sume alocate din bugetul de stat)", Ginecologie Oradea - 20.000 mii
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este lei + TVA
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament, AUTORI:
și suma de 1.400.000
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
mii lei, reprezentând credite Bodog - Senator PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul

Grup Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
ministru

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
51.02 „Transferuri de capital",

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea
și
stingerea
incendiilor,
de
- pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
suma de 2.180.000 mii lei,
de rezervă aflat la dispoziția primului
reprezentând credite de angajament, AUTORI:
ministru
și suma de 1.400.000
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
mii lei, reprezentând credite Bodog - Senator PSD
bugetare, cu următoarele destinații: Grup Parlamentar PSD

65. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Spitalul
Clinic
(sume alocate din bugetul de stat)", Pneumofiziologie
Oradea
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este 20.000 mii lei + TVA
cuprinsă suma de

(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
- prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
reprezentând credite de angajament, Ioan Mang - Deputat PSD, Florian ministru
și suma de 1.400.000
Bodog - Senator PSD

66. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Spitalul Orășenesc Aleșd
(sume alocate din bugetul de stat)", 10.000 mii lei + TVA
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei, AUTORI:

mii lei, reprezentând credite Grup Parlamentar PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
6.450 mii lei

67. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului
Sănătății, în anexa nr.3/26/02
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
Spitalul Municipal ”Episcop necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
Nicolae Popovici” Beiuș - 10.000
prevenirea și stingerea incendiilor,
mii lei + TVA
pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
AUTORI:
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
ministru
Bodog - Senator PSD
La alin (5) de la art. 34 se
introduce o nouă literă:

mii lei, reprezentând credite Grup Parlamentar PSD
bugetare, cu următoarele destinații:
(5) (5) În bugetul Ministerului
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

și

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
68. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
Spitalul Municipal ”Episcop
(sume alocate din bugetul de stat)", Nicolae Popovici” Beiuș - 10.000
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este mii lei + TVA
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000
AUTORI:
mii lei, reprezentând credite Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
bugetare, cu următoarele destinații: Bodog - Senator PSD
(5) (5) În bugetul Ministerului Grup Parlamentar PSD
Sănătății, la capitolul 66.01
„Sănătate", titlul 51
„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților și
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
ministru

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Amendament respins la vot.
Se propune respingerea întrucât
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
achiziție de echipamente și
aparatură medicală, astfel:

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
69. Art.34. - (1) În bugetul Ministerului La alin (5) de la art. 34 se
Sănătății, în anexa nr.3/26/02 introduce o nouă literă:
„Bugetul pe capitole, subcapitole,

MOTIVAȚIA
Amendament respins la vot.
AMENDAMENTULUI:
Alocarea de fonduri bugetare, în Se propune respingerea întrucât

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole și alineate pe anii 2021 2024
(sume alocate din bugetul de stat)",
la capitolul 66.01 „Sănătate”, este
cuprinsă suma de
suma de 2.180.000 mii lei,
reprezentând credite de angajament,
și suma de 1.400.000

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea
și
stingerea
incendiilor,
Spitalul Orășenesc Ștei, județul
pentru protejarea vieții pacienților și
Bihor - 10.000 mii lei + TVA,
a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
ministru
AUTORI:

mii lei, reprezentând credite Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
bugetare, cu următoarele destinații: Bodog - Senator PSD
(5) (5) În bugetul Ministerului Grup Parlamentar PSD
Sănătății, la capitolul
„Sănătate", titlul 51

66.01

„Transferuri între unități ale
administrației publice", articolul
51.02 „Transferuri de capital",
sunt cuprinse și sume reprezentând
atât credite de angajament, cât și
credite bugetare,
pentru lucrări de consolidări,
modernizări,
extinderi
clădiri,
reparații capitale, precum și
achiziție de echipamente
aparatură medicală, astfel:

și

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere, Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
a) la Spitalul Județean de Urgență
Zalău, județul Sălaj – 7.000 mii lei;
b) la Spitalul Municipal
județul Cluj – 2.850 mii lei;

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Dej,

c) la Spitalul Județean Satu Mare,
județul Satu Mare – 18.000 mii lei;
d) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc, județul Harghita –
12.200 mii
lei;
e) la Spitalul Județean de Urgență
Miercurea-Ciuc,
Centrul
de
Sănătate Vlăhița,
județul Harghita – 1.200 mii lei;
f) la Spitalul Municipal Odorheiu
Secuiesc, județul Harghita – 3.000
mii lei;
g)
la
Spitalul
Municipal
Gheorgheni, județul Harghita –
6.450 mii lei
70. Proiectul de Lege privind Bugetul După art. 36 se introduce un nou
de stat pe anul 2021
articol, art.361, care va avea
următorul cuprins:
„Art.
361
Veniturile
extrabugetare realizate în mod

Se
propune
respingerea
Deși prin actul normativ de amendamentului, întrucât nu face
organizare și funcționare al Editurii obiectul legii bugetului de stat.
Academiei Române se stabilește că
Editura este finanțată integral de la
bugetul de stat și are organizată o

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

activitate extrabugetară prin care
poate realiza venituri ocazionale,
controlorii Curții de Conturi
consideră că sumele încasate
ocazional de către Editură reprezintă
profit care se impozitează similar
unor activități economice și se
plătește și TVA.
Prin amendamentul propus, se
reglementează destinația acestor
Autor:
sume și se clarifică situația în fața
Ion Marcel Ciolacu, deputat Curții de Conturi.
PSD
Grup Parlamentar PSD
Sursa de finanțare
Anexa 3/37/15 Bugetul Academiei
Române
Alineatul (2) al articolului 37 se În condițiile insuficienței alocării
modifică și va avea următorul bugetare pentru funcționarea SRR în
cuprins:
anul 2021, inclusiv pentru plata
transmisiei programelor SRR de
„(2) Fondurile de rezervă către Societatea Naţională de
constituite la nivelul Societății Radiocomunicaţii, este imperios
Române de Radiodifuziune din
necesar ca sumele de bani constituite
profitul anilor precedenți pot fi
în fondurile de rezervă din profitul
utilizate de către aceasta pentru
finanțarea
cheltuielilor
de anilor precedenți să poată fi utilizate
și pentru finanțarea cheltuielilor de
funcționare și dezvoltare.”
funcționare a societății.
Autor:
Vasile Dîncu – senator PSD

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

ocazional de către Editura
Academiei Române, potrivit art.
54 din statutul Academiei și
Hotărârii Guvernului nr. 79/2003,
se utilizează integral pentru
editarea și tipărirea de cărți și
realizarea
unor
dotări
independente.”

71.

Art. 37. – (1) Sumele alocate de
la bugetul de stat pentru acoperirea
cheltuielilor de funcționare și
dezvoltare ale Societății Române de
Radiodifuziune
și
Societății
Române de Televiziune, potrivit
prevederilor art. 41 din Legea nr.
41/1994 privind organizarea și
funcționarea Societății Române de
Radiodifuziune
și
Societății
Române
de
Televiziune,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se asigură
de la titlul 55 „Alte transferuri" și
se utilizează potrivit prevederilor
prezentei legi.

Se propune respingerea întrucât
utilizarea fondurilor de rezervă cu
altă destinație decât dezvoltarea,
nu constituie o măsură de
eficientizare și îmbunătățire a
finanțării societății.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
(2) Fondurile de rezervă
constituite la nivelul Societății
Române de Radiodifuziune din
profitul anilor precedenți pot fi
utilizate de către aceasta pentru
finanțarea
cheltuielilor
de
dezvoltare.
(3) Din suma prevăzută în
bugetul Societății Române de
Radiodifuziune se pot asigura și
cheltuieli
ce
decurg
din
angajamente
legale
încheiate
anterior intrării în vigoare a Legii
nr. 1/2017 privind eliminarea unor
taxe și tarife, precum și pentru
modificarea și completarea unor
acte normative.
(4) Veniturile proprii încasate
potrivit prevederilor Legii nr.
41/1994,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, și sumele existente în
conturi la bănci, pot fi utilizate de
către Societatea Română de
Radiodifuziune pentru finanțarea
cheltuielilor de funcționare și
dezvoltare.”
72. Proiectul Legii bugetului de stat
După art. 44 se introduce un nou
articol, art.441, care va avea
următorul cuprins:
Art. 441. – (1) În temeiul art. 8 din
Legea nr. 1/2011 a Educației

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

România a înregistrat în ultimii ani o
creștere economică ridicată, fiind din
acest punct de vedere pe unul din
primele
locuri
din
Uniunea
Europeană. Însă bugetul educației a

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât
determină majorarea deficitului
bugetar. Astfel, în situația în care
în anul 2021 aceste măsuri s-ar

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Naționale, începând cu data de 1
ianuarie 2021 pentru finanțarea
educaţiei naţionale se alocă din
bugetul de stat şi din bugetele
autorităţilor publice locale 5% din
produsul intern brut. Suplimentar,
unităţile
şi
instituţiile
de
învăţământ pot obţine şi utiliza
autonom venituri proprii.
(2) Pentru activitatea de cercetare
ştiinţifică se alocă de la bugetul de
stat 1% din produsul intern brut.
(3) În perioada 1 ianuarie 2021 31 decembrie 2021 se suspendă
toate derogările operate prin alte
acte normative de la art. 8, art. 27
alin. (6), art. 361 alin. (3) lit. e)
din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.

rămas, în fiecare an, sub 3% din PIB.
Deși avem o lege în vigoare care
prevede alocarea unui buget de
minim 6% din PIB - ea nu este
respectată.
Pandemia a condus la cheltuieli
suplimentare pentru scoală online,
materiale sanitare etc. De asemenea,
vor trebui urgentate investițiile de
reabilitare a unităților de învățământ
și a lucrărilor necesare desfășurării
cursurilor în condiții de pandemie.
Susținem respectarea prevederilor
legilor aprobate de Parlamentul
României, iar eventuale prorogări de
la termenele de implementare a legii
nu ar mai trebui să existe, dacă există
respect pentru lege, pentru cetățeni,
pentru educație și pentru viitorul
României.

aplica,
impactul
suplimentar
asupra cheltuielilor bugetare ar fi
de 40,81 miliarde lei (3,65% din
PIB).
Mai mult, amendamentul este
neclar întrucât nu precizează
defalcarea
cheltuielilor
suplimentare pe buget de stat și
bugete locale, și nici titlurile de
cheltuieli .
Precizăm că potrivit art. 26 din
Legea privind finanțele publice nr.
500/2002,
”Legile
bugetare
cuprind: la venituri, estimările
anului bugetar; la cheltuieli,
creditele de angajament şi
creditele bugetare determinate de
autorizările conţinute în legi
specifice, în structură funcţională
şi economică a acestora.

Sursa de finanțare: Realocare din
Fondul de Rezervă al Guvernului,
Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat Bugetul MFP- Acțiuni Generale, Cod
50.01 precum și prin recuperarea de
PSD
arierate BS (21 mld. lei conf.
Grup Parlamentar PSD
Buletinului Fiscal ANAF, trimestrul
III.
73. LEGEA bugetului de stat pe anul Articolul (38) se elimină.
Prin Legea nr. 31/2007 privind Se
propune
2021/ Articolul 38
reorganizarea
și
funcționarea amendamentului,

respingerea
întrucât prin

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Până la data de 31 decembrie 2021,
prin derogare de la prevederile art.
20 din Legea nr.31/2007 privind
reorganizarea
și
funcționarea
Academiei Oamenilor de Știință
din România, cu modificările și
completările ulterioare, finanțarea
cheltuielilor instituției se asigură
din veniturile proprii.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SĂLAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grup parlamentar PSD

Academiei Oamenilor de Știință din
România, aceasta este for național de
consacrare științifică, instituție de
interes public, cu personalitate
juridică de drept public, autonomă.
Academia Oamenilor de Știință din
România (AOSR) este continuatorul
și unicul legatar al Academiei de
Știință din România (ASR), care s-a
constituit la 11 martie 1935, la
inițiativa a 26 de oameni de știință,
avându-l ca președinte ales pe prof.
Dr. Constantin Angelescu, medic,
om de știință și politician strălucit al
Partidului National Liberal, în
perioada dintre cele două războaie.
Printre membrii de onoare ai AOSR
s-au
numărat
și
prestigioși
reprezentanți ai științei, români și din
străinătate, printre care 8 laureați ai
Premiului Nobel din domeniile
fizicii,
chimiei
și
ingineriei.
Academia Oamenilor de Știință din
România numără 137 membri
titulari, 87 membri corespondenți, 39
membri de onoare, precum și
membri onorifici și asociați.

eliminarea articolului respectiv
apare o neclaritate cu privite la
finanțarea Academiei Oamenilor
de Știință din România.

De asemenea, în componența sa mai
intră și 100 membri de onoare, iluștri

Astfel, potrivit art. 20 din Legea
nr.
31/2007,
finanțarea
cheltuielilor
de
întreținere,
funcționare şi a indemnizațiilor se
asigură din venituri proprii şi din
subvenții acordate de la bugetul
de stat, conform legilor bugetare
anuale.
Dar,
în
cazul
instituțiilor
subvenționate, subvenția alocată
în completarea veniturilor proprii
se acordă printr-un transfer care
este cuprins în bugetul unei
instituții publice finanțată integral
de la bugetul de stat iar Legea
nr.31/2007 nu precizează care este
acest ordonator principal.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
oameni de știință străini.
Principalele atribuții ale AOSR sunt
conceperea,
promovarea,
dezvoltarea, sprijinirea și protejarea
științei sub toate formele, acțiunile și
metodele directe, indirecte sau
adiacente.
Pentru instituțiile din domeniul
universitar și al cercetării, rezultatele
se cuantifică la nivel internațional
prin numărul de lucrări științifice și
citări ale acestora, înregistrate în
baze internaționale în care apar
numai revistele și conferințele de
elită. În ianuarie 2020, pentru AOSR
s-au înregistrat următoarele rezultate
în baza internațională ISI - Web of
Science: lucrări științifice (20072019): 1124; citări (2007-2019):
6225; h - index: 30.
În baza de date SCOPUS, Academia
Oamenilor de Știință din România
are indexate peste 11.600 publicații.
Recunoașterea acestei activități
științifice este confirmată de
prestigiosul clasament internațional
SCIMAGO-Elsevier, care evaluează
la nivel mondial universitățile și

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
instituțiile de cercetare și care
situează AOȘR pe locul 8 în rândul
instituțiilor
de
cercetare
din
România. De menționat, că în acest
clasament internațional, în primele
800 de poziții în lume apar, din zona
academică, doar Academia Română
(locul 676) și AOȘR (locul 794).
Aceasta în condițiile în care bugetul
AOȘR nu are prezentat niciodată mai
mult de 1.5 % din bugetul Academiei
Române și mai puțin de 0.3 % din
alocațiile pentru cercetare de la
Bugetul de stat. Dacă s-ar face un
calcul al raportului producție
științifică/buget alocat, AOSR ar fi in
mod cert pe primul loc.
La aceste rezultate se adaugă și cele
peste 4000 de cărți publicate de
membrii Academiei.
Conform Legii nr. 31/2007 privind
reorganizarea
și
funcționarea
Academiei Oamenilor de Știință din
România,
cu
modificările
și
completările ulterioare, in vigoare la
momentul
întocmirii proiectului
Legii bugetului de stat, AOSR este
finanțată atât de la bugetul de stat,
cât și din venituri proprii.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Eliminarea subvenției bugetare,
propusă
prin
proiectul
Legii
bugetului de stat pe anul 2021, al
doilea an la rând, ar reduce dramatic
activitatea AOSR, ducând-o practic
spre desființare. Mai mult, decizia
este
neconstituțională,
întrucât
potrivit Constituției, Legea anuală a
Bugetului de stat trebuie să respecte
legislația în vigoare. De asemenea sar
crea
și
o
discriminare
neconstituțională pentru AOSR, față
de celelalte academii de știință,
înființate prin legi similare cu cea a
AOSR și care beneficiază de alocări
bugetare în anul 2021.

Se introduce Anexa nr. 3/56 –
Academia Oamenilor de Știință
Anexa
nr.3/56
Academia
din România, conform filei de
Oamenilor de Știință din România
buget anexate.

74. La art. 38

Alocarea sumei de 8.900 mii lei
titularului Academia Oamenilor

Sursa de finanțare: Suma solicitată
este cuprinsă în proiectul de lege a
bugetului de stat supus dezbaterii
publice
de
către
Ministerul
Finanțelor.
Motivare: Prin Legea nr. 31/2007
privind reorganizarea și funcționarea
Academiei Oamenilor de Știință din
România, aceasta este for național
de consacrare științifică, instituție de
interes public, cu personalitate
juridică de drept public, autonomă.

Se propune respingerea întrucât
nu se precizează sursa de
finanțare, conform Legii privind
finanțele publice, nr.500/2002.
În
mod
eronat,
autorii
menționează că suma este
cuprinsă în proiectul de buget.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

de Știință din România – cod
titular 56.

Academia Oamenilor de Știință din
România (AOSR) este continuatorul
și unicul legatar al Academiei de
Știință din România (ASR), care s-a
constituit la 11 martie 1935, la
inițiativa a 26 de oameni de știință,
avându-l ca președinte ales pe prof.
Dr. Constantin Angelescu, medic,
om de știință și politician strălucit al
Partidului National Liberal, în
perioada dintre cele două războaie.
Printre membrii de onoare ai AOSR
s-au
numărat
și
prestigioși
reprezentanți ai științei, români și
din străinătate, printre care 8 laureați
ai Premiului Nobel din domeniile
fizicii,
chimiei
și
ingineriei.
Academia Oamenilor de Știință din
România numără 137 membri
titulari, 87 membri corespondenți,
39 membri de onoare, precum și
membri onorifici și asociați. De
asemenea, în componența sa mai
intră și 100 membri de onoare, iluștri
oameni de știință străini.

Proiectul de buget însușit de către
Guvern și transmis Parlamentului
spre aprobare nu cuprinde sume
pentru Academia Oamenilor de
Știință din România

Autori: INTOTERO NataliaElena (PSD), SĂLAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grup parlamentar PSD

Principalele atribuții ale AOSR sunt
conceperea,
promovarea,
dezvoltarea, sprijinirea și protejarea
științei sub toate formele, acțiunile și

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

metodele directe,
adiacente.

indirecte

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

sau

Pentru instituțiile din domeniul
universitar și al cercetării, rezultatele
se cuantifică la nivel internațional
prin numărul de lucrări științifice și
citări ale acestora, înregistrate în
baze internaționale în care apar
numai revistele și conferințele de
elită. În ianuarie 2020, pentru AOSR
s-au înregistrat următoarele rezultate
în baza internațională ISI - Web of
Science: lucrări științifice (20072019): 1124; citări (2007-2019):
6225; h - index: 30.
În baza de date SCOPUS, Academia
Oamenilor de Știință din România
are indexate peste 11.600 publicații.
Recunoașterea acestei activități
științifice este confirmată de
prestigiosul clasament internațional
SCIMAGO-Elsevier, care evaluează
la nivel mondial universitățile și
instituțiile de cercetare și care
situează AOȘR pe locul 8 în rândul
instituțiilor
de
cercetare
din
România. De menționat, că în acest
clasament internațional, în primele

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
800 de poziții în lume apar, din zona
academică, doar Academia Română
(locul 676) și AOȘR (locul 794).
Aceasta în condițiile în care bugetul
AOȘR nu are prezentat niciodată mai
mult de 1.5 % din bugetul Academiei
Române și mai puțin de 0.3 % din
alocațiile pentru cercetare de la
Bugetul de stat. Dacă s-ar face un
calcul al raportului producție
științifică/buget alocat, AOSR ar fi in
mod cert pe primul loc.
La aceste rezultate se adaugă și cele
peste 4000 de cărți publicate de
membrii Academiei.
Conform Legii nr. 31/2007 privind
reorganizarea
și
funcționarea
Academiei Oamenilor de Știință din
România,
cu
modificările
și
completările ulterioare, in vigoare la
momentul
întocmirii proiectului
Legii bugetului de stat, AOSR este
finanțată atât de la bugetul de stat,
cât și din venituri proprii.
Eliminarea subvenției bugetare,
propusă
prin
proiectul
Legii
bugetului de stat pe anul 2021, al
doilea an la rând, ar reduce dramatic

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

activitatea AOSR, ducând-o practic
spre desființare. Mai mult, decizia
este
neconstituțională,
întrucât
potrivit Constituției, Legea anuală a
Bugetului de stat trebuie să respecte
legislația în vigoare. De asemenea sar
crea
și
o
discriminare
neconstituțională pentru AOSR, față
de celelalte academii de știință,
înființate prin legi similare cu cea a
AOSR și care beneficiază de alocări
bugetare în anul 2021.
Sursa de finanțare: Suma solicitată
este cuprinsă în proiectul de Lege a
bugetului de stat supus dezbaterii
publice
de
către
Ministerul
Finanțelor.
75. Proiectul de Lege privind Bugetul După art. 45 se introduce un nou
de stat pe anul 2021
articol, art.451, care va avea
următorul cuprins:
„Art. 451. –În vederea sprijinirii
studenților pentru începerea unei
afaceri se instituie Programul
național
„Start-up
pentru
studenți”,
ca
un
program
multianual gestionat de Ministerul
Economiei, Antreprenorialului și
Turismului.”

Finanțarea incubatoarelor de afaceri
în universități, în conlucrare cu
partenerii locali (autorități publice,
companii care activează pe piața
locală).
Sursa de finanțare: Încasări din
impozitul pe venit și pe profit,
recuperare arierate, realocare de la
Capitolul - Alte transferuri

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- În prezent se derulează prin
bugetul Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului
Programul pentru stimularea
înființării de întreprinderi mici şi
mijlociiProgramul "Start-up
Nation - Romania", conform
prevederilor
Ordonanței
de
Urgența a Guvernului nr. 10/2017.
- Conform art. 2 alin. (1) din OUG

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Autor:
Ion Marcel Ciolacu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

76. Proiectul de Lege privind Bugetul După art. 45 se introduce un nou
de stat pe anul 2021
articol, art.451, care va avea
următorul cuprins:
„Art. 451. – Începând cu prima zi
a lunii următoare intrării în
vigoare a prezentei legi se
instituie stimulul pentru natalitate
constând într-un tichet de valoare
în sumă de 2000 lei care se va

Se impune realizarea unui Program
Național de Stimulare a Creșterii
Natalității care va avea drept
indicator acordarea unui voucher de
2000 de lei la nașterea fiecărui copil
(se anticipează o cheltuială de 40
milioane euro anual).
Sursa

de

finanțare:

creșterea

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
10/2017
întreprinderile
beneficiare
ale
Programului
"Start-up Nation - România" sunt
întreprinderile
înființate
de
persoane
fizice
în
baza
prevederilor Legii societăților nr.
31/1990,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, astfel că orice student
poate înființa o întreprindere mica
sau mijlocie și poate accesa
fondurile programului.
-Sursa de finanțare nu poate fi
avută
în
vedere
potrivit
prevederilor alin(2) al art.8 din
Legea
nr.500/2002
privind
finanțele publice, cu modificările
și
completările
ulterioare,
veniturile bugetare nu pot fi
afectate direct unei cheltuieli
bugetare anume.
Se propune respingerea întrucât:
Nu face obiectul legii bugetare;
Sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere deoarece nu este
specificat capitolul bugetar,
articolul și
alineatul,
de
asemenea nu este specificat din
bugetul cărui ordonator se vor
suporta cheltuielile.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

acorda la nașterea fiecărui copil.”

colectării și reducerea evaziunii
fiscale, acțiuni considerate prioritare
de către ministrul finanțelor publice,
cu impact în majorarea veniturilor
bugetare.
Menționam că veniturile bugetului
general consolidat propuse nu includ
venituri suplimentare rezultate din
reducerea
evaziunii
fiscale.
Recuperare arierate buget de stat
Buletin Fiscal ANAF Trim III –
21.077 miliarde lei.
Măsura este urgentă pentru asigura
retribuirea cadrelor didactice în
concordantă cu importanța deosebită
a
educației și
cu sarcinile
suplimentare ale acestora din
perioada pandemiei.
Sumele necesare pentru majorarea
salariilor cadrelor didactice sunt de
750.000 mii lei, iar pentru calcularea
prin raportare la salariile de bază
aflate în plată în sumă de 350.000
mii lei

Totodată, potrivit prevederilor
art.17 al Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, cu
modificările
și
completările
ulterioare, în timpul dezbaterilor
în Parlament nu pot fi aprobate
amendamente la legile bugetare
anuale, care determină majorarea
nivelului deficitului bugetar.

Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

77. Proiectul de lege privind bugetul de După art. 45, se introduc două noi
stat, dispoziții finale
articole, 451 și 452, cu următorul
conținut:
„Art. 451 - Prin excepție de la
prevederile alin. (4) de la art. 38
din Legea cadru 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri
publice,
personalul
didactic de predare, personalul
didactic
auxiliar,
personalul
didactic
de
conducere
și
personalul de îndrumare și control
din învățământ beneficiază de
salariile de bază prevăzute de lege
pentru anul 2022 începând cu
prima zi a lunii următoare intrării
în vigoare a prezentei legi.
Art. 452 - De la intrarea în

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât acesta
nu face obiectul reglementării prin
legea bugetului de stat

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

vigoare a prezentei legi, drepturile
salariale ale personalului didactic,
altele
decât
sporurile
și
indemnizațiile, se calculează prin
raportare la salariile de bază aflate
în plată, stabilite potrivit art. art.
38 alin. (41) din Legea – cadru nr.
153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Este
necesară
implementarea
Programului
pentru
stimularea
investițiilor
mari
în
vederea
finanțarea
investițiilor
care
antrenează un număr mare de
furnizori locali, în lanțul de
producție. Criterii prioritare: crearea
de locuri de muncă, transfer
tehnologic.
Autor:
Este necesară de asemenea o schema
Ion Marcel Ciolacu, deputat
de ajutor de stat destinată
PSD
retehnologizării companiilor locale
Grup Parlamentar PSD
prin transfer de tehnologie de la
companiile străine.

78. Proiectul de Lege privind Bugetul
După art. 45 se introduce un nou
de stat pe anul 2021
articol, art.451, care va avea
următorul cuprins:
„Art. 451. –În vederea stimulării
ofertei naționale de bunuri și
servicii se instituie Programul
național „Fabricat în România”.”

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Nu se specifică Ordonatorul
principal de credite prin bugetul
căruia se derulează Programul
-Sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât nu se
specifică capitolul bugetar, titlul,
articolul și alineatul.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Sursa de finanțare: Încasări din
impozitul pe venit și pe profit,
recuperare arierate, realocare de la
Capitolul - Alte transferuri
Necesitatea asigurării unei alocații
care să acopere cheltuielile lunare
pentru creșterea copiilor, în condițiile
în care prevederile Legii nr. 17/2020
privind aprobarea OUG nr. 9/2019
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 61/1993 privind alocația de
stat pentru copii au fost amânate prin
OUG nr. 123 din 31 iulie 2020
pentru modificarea art. 3 din Legea
nr. 61/1993 privind alocația de stat
pentru copii.
Prin această ordonanță, nivelul dublu
al alocației de stat pentru copii a fost
amânat pentru luna iulie 2022. În
prezent, alocația de stat pentru copii
este de 427 lei pentru copiii cu vârsta
de până la 2 ani și 214 lei pentru
copiii cu vârsta între 2 și 18 ani.
Majorarea alocației de stat pentru
copii la nivelul stabilit prin Legea nr.
14/2020 de la data de 1 aprilie 2021
înseamnă un efort bugetar de 3,0
mld. lei

79. Proiectul de Lege privind Bugetul După art. 45 se introduce un nou
de stat pe anul 2021
articol, art.451, care va avea
următorul cuprins:
Art. 451. – Începând cu prima zi a
lunii următoare intrării în vigoare
a prezentei legi, alocația de stat
pentru copii se stabilește în
cuantum de :
a)
600 lei pentru copiii cu
vârsta de până la 2 ani, sau de
până la 3 ani, în cazul copilului cu
handicap;
b)
300 de lei pentru copiii cu
vârsta între 2 și 18 ani, precum și
pentru tinerii prevăzuți la art.1,
alin.(3) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 9 pe 2019 pentru
modificarea și completarea Legii
nr. 61/1993 privind alocația de
stat pentru copii, precum și pentru
modificarea art.58, alin. (1) din
Legea nr. 448/2006 privind
protecția
și
promovarea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap;
c)
600 de lei pentru copiii cu Sursa

de

finanțare:

creșterea

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se propune respingerea întrucât:
Nu face obiectul legii bugetare
Sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât nu se
specifică
capitolul
bugetar,
articolul și alineatul.
Totodată, potrivit prevederilor
art.17 al Legii nr.500/2002
privind finanțele publice, cu
modificările
și
completările
ulterioare, în timpul dezbaterilor
în Parlament nu pot fi aprobate
amendamente la legile bugetare
anuale, care determină majorarea
nivelului deficitului bugetar.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, în colectării și reducerea evaziunii
cazul copilului cu handicap.
fiscale, acțiuni considerate prioritare
de către ministrul finanțelor publice,
cu impact în majorarea veniturilor
bugetare.
Autori:
Ion-Marcel Ciolacu, deputat Menționam că veniturile bugetului
general consolidat propuse nu includ
PSD
venituri suplimentare rezultate din
Grup Parlamentar PSD
reducerea
evaziunii
fiscale.
Recuperare arierate buget de stat
Buletin Fiscal ANAF Trim III –
21.077 miliarde lei.
80. Proiectul de lege privind bugetul de După art. 45, se introduce un nou Măsura este urgentă pentru a elimina
stat, dispoziții finale
articol 451, cu următorul conținut: discriminările din sistemul sanitar si
a
preîntâmpina
„Art. 451 în aplicarea prevederilor pentru
disfuncționalitățile
din
cadrul
art. 38 alin. (4) din Legea – cadru
pluridisciplinare
din
153/2017 privind salarizarea echipelor
unitățile
sanitare.
personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările si
Sursă de finanțare:
completările ulterioare, începând
Realocare din Fondul de rezervă al
cu luna martie 2021, personalul Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
din sistemul sanitar care ocupa generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
funcțiile de asistent social, Capitol 50.01
logoped și sociolog, beneficiază
de salariile de baza prevăzute de
lege pentru anul 2022.
Autori:
Oana-Consuela Florea, deputat
PSD

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât acesta
nu face obiectul reglementării prin
legea bugetului de stat

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Prin prezentul act normativ se
creaza cadrul legal prin care statul
roman ca acționar unic la CEC
BANK S.A. acorda din bugetul de
stat, prin Ministerul Finanțelor, un
împrumut subordonat în valoare de
până la 1.400 mii lei, în în
conformitate cu articolul 62 litera
(a), articolele 63 - 71, precum și cu
articolele
77
și
78
din
Regulamentul CE 575/2013 al
Parlamentului European și al
Consiliului din 26 iunie 2013
privind cerințele prudențiale pentru
instituțiile de credit și societățile de
investiții și de modificare a
Regulamentului
(UE)
nr.
648/2012, cu respectarea cerințelor
Bancii Nationale a Romaniei.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât acesta
nu face obiectul reglementării prin
legea bugetului de stat

Grup Parlamentar PSD

81. Proiectul de lege privind bugetul După art. 45, se introduc cinci noi
articole, art.45, cu următorul
de stat
cuprins:
Art. 451
(1) Se autorizează Ministerul
Finantelor să acorde un împrumut
subordonat către CEC BANK
S.A., denumit în continuare CEC
sau împrumutat, în valoare de
până la 1.400.000.000 lei, pe o
perioada de 10 ani, din bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului
Finanțelor de la o poziție distinctă
de cheltuieli din cadrului titlului
80 “Împrumuturi”, în limita
creditelor bugetare aprobate în
bugetul de stat cu această
destinație.
(2) Împrumutul subordonat se
acordă în scopul majorării
fondurilor proprii de nivel 2 ale
CEC,
în
conformitate
cu
prevederile articolului 62, litera
(a) și cu respectarea condițiilor
prevăzute la articolele 63, 77 și 78
din Regulamentul CE 575/2013 al
Parlamentului European și al
Consiliului din 26 iunie 2013

Potrivit art. 62-64 din Sectiunea 1
a Capitolului din Regulamentul nr.
575/2013 mai sus-menționat, un
imprumut subordonat poate fi
inclus in fondurile proprii de nivel

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

privind
cerințele
prudențiale
pentru instituțiile de credit și
firmele de investiții și de
modificare a Regulamentului
(UE)
nr.
648/2012,
cu
modificările
și
completările
ulterioare.

2 ale unei institutii de credit, daca
sunt
indeplinite
urmatoarele
conditii:
 Este obtinut si platit integral;
 Nu este acordat de catre
beneficiar sau filialele sale, sau
de catre o alta societate in care
beneficiarul detine cel putin
20% din drepturile de vot;
 Acordarea imprumutului nu
este finantata direct sau
indirect de catre beneficiar;
 Creanta asupra principalului
imprumutului este in intregime
subordonata creantelor tuturor
creditorilor nesubordonati;
 Imprumutul nu este garantat de
catre:
- Beneficiar sau filialele sale;
- Intreprinderea-mama sau
filialelesale;
- Holdingul-mama sau
filialele sale;
Ho- Orice intreprindere care are
legatura
stransa
cu
entitatile
enumerate mai sus.
•
Nu face obiectul niciunei
clauze/dispozitii care sporeste rangul
de prioritate la plata;
•
Are o scadenta initiala de cel
putin 5 ani;
•
Nu include clauze (exprimate

Art. 452
(1)
Împrumutul
subordonat
prevăzut la art. 1 se va acorda și
derula în baza unui acord de
împrumut încheiat între Ministerul
Finanțelor și CEC.
(2) Termenii financiari ai
împrumutului sunt:
a) Împrumutul va fi pus la
dispoziția împrumutatului de
Ministerul Finanțelor în 2 tranșe
pe parcursul anului 2021;
b) Rata dobânzii este compusă din
rata de referință ROBOR la 3 luni
plus o marjă, stabilită în condiții
de piață la momentul acordării
împrumutului, care se menține
fixă pe toată durata de derulare a
împrumutului. Stabilirea ratei de
dobândă în condiții de piață se va
realiza după consultarea cu Banca
Națională a României si cu
Comisia Europeană c) Împrumutul
subordonat se acorda pe o durata

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

de 10 ani, cu rambursare într-o
singură tranșă, fără posibilitatea
rambursării anticipate, parțial sau
integral, cu excepția cazului de
insolvență sau de lichidare;
d) Plățile de dobânzi se efectuează
de împrumutat cu o frecvență
trimestrială;
e) Împrumutul subordonat nu face
obiectul
unor
acorduri
de
compensare sau de compensare
reciprocă
care
i-ar
afecta
capacitatea acestuia de a absorbi
pierderile.

in mod explicit sau implicit) sau
stimulente
pentru
rambursarea
anticipata/inainte de scadenta;
•
Nu dau creditorului dreptul
de a accelera viitoare plati
programate
ale
dobanzii
sau
principalului, cu exceptia cazurilor
de insolventa sau lichidare a
beneficiarului;
•
Nivelul platilor de dobanzi nu
va fi modificat pe baza calitatii
creditului beneficiarului.
Împrumutul subordonat se va acorda
pe o perioada de 10 ani, în baza unui
Acord de împrumut care se va
încheia intre Ministerul Finanțelor și
CEC BANK S.A.. Disponibilizarea
acestuia se va realiza in 2 transe pe
parcursul anului 2021.
Împrumutul subordonat se va
rambursa într-o singură tranșă și va fi
acordat la o rată de dobanda
compusa din ROBOR la 3 luni plus o
marjă stabilită in conditii de piată la
momentul acordarii imprumutului in
urma consultării cu Banca Națională
a României și Comisia Europeană, și
care se va menține neschimbată pe
perioada derulare a împrumutului.

Art. 453
Sumele rezultate din rambursarea
împrumutului și a dobânzilor
aferente, inclusiv a dobânzilor și
penalităților
de
întârziere
reprezintă venit la bugetul de stat.
Art. 454
(1)Creanțele
rezultate
din
gestionarea
împrumutului
reprezintă creanțe subordonate
potrivit art. 234, pct. 9 din
Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, cu
modificările
și
completările
ulterioare.
(2)
Pentru
neplata În situația în care CEC bank SA nu

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

împrumutului și a dobânzilor
aferente acestuia se calculează și
se înregistrează dobânzi și
penalități de întârziere la nivelul
celor prevăzute contractual și în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil
și ale Ordonantei Guvernului nr.
3/2011 privind dobânda legală
remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi
pentru reglementarea unor măsuri
financiar- fiscale în domeniul
bancar , până la data stingerii
integrale a obligației,
(3)
Creanţele rezultate din
gestionarea
împrumutului,
inclusiv dobânzile și
penalitățile de întârziere, se
recuperează de către Ministerul
Finanţelor,
cu
respectarea
prevederilor alin. (1). În cazul în
care instanţele judecătoreşti s-au
pronunţat asupra acestor sume,
executarea silită se efectuează în
temeiul hotărârii judecătoreşti
definitive care, potrivit legii,
constituie titlu executoriu.
(4) Pentru neplata la scadență a
dobânzilor aferente împrumutului,
termenul de prescripție a dreptului
de recuperare a acestora este de 5

rambursează la scadentă ratele de
capital și dobânzile până la data
stingerii obligațiilor de plată se vor
calcula dobanzi de întârziere, la
nivelul dobânzii prevăzute celor
prevăzute contractual și în
conformitate cu prevederile Legii
nr.lding cu activitate mixta sau
filialele sale; 287/2009
privind
Codul civil și
ale
Ordonantei Guvernului nr. 3/2011.
Sursa de finanțare: Realocare din
Fondul de Rezervă al Guvernului,
Bugetul MFP- Acțiuni Generale, Cod
50.01.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Sunt
foarte
mulți
operatori
economici care au obținut în anul
2020 profit iar plățile restante s-au
încadrat in bugetul de venituri și
cheltuieli aprobat pentru anul 2020,
așa cum s-a prevăzut la art. 48 alin
1, lit d, din Legea Bugetului de stat
nr. 5/2020 – ”operatorii economici
care în anul 2019 au realizat atât
rezultatul brut programat, cât şi
nivelul plăţilor restante programate,
pot majora cheltuielile de natură
salarială, cu condiţia să nu
programeze
creşterea
plăţilor
restante şi reducerea rezultatului
brut faţă de nivelul realizat în anul
2019”.

Se propune respingerea deoarece
presupune
ca
operatorii
economici care s-au încadrat în
nivelul programat al plăților
restante la data de 31.12.2020 să
poată majora câștigul mediu
brut lunar pe salariat, existând
riscul de a nu mai fi motivați să
prezinte
un
Plan
de
reorganizare, restructurare și
redresare financiară care să
conțină măsuri concrete și
cuantificabile de reducere a
plăților restante înregistrate la
data de 31.12.2020.

ani și acesta începe să curgă de la
data scadentă a obligației de
rambursare a împrumutului.
Art. 455
CEC este responsabilă pentru
utilizarea împrumutului conform
scopului și destinației acestuia
prevăzute la art. 1.
Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat
PSD
Grup parlamentar PSD
82. Art. 46 alin (4) Operatorii
economici care în anul 2020 au
realizat profit și nu înregistrează
plăți restante la data de 31
decembrie 2020 pot majora
câștigul mediu brut lunar pe
salariat cu condiția ca indicele de
creștere a acestuia să nu
depășească indicele de creștere a
productivității muncii calculate în
unități valorice sau fizice, după
caz, precum și cu condiția să nu
programeze pierderi și/sau plăți
restante.

Art. 46 alin (4) se modifică și va
avea
următorul
cuprins:
Operatorii economici care în
anul 2020 au realizat profit și
nu înregistrează plăți restante
mai mari decât nivelul
programat la data de 31
decembrie 2020 pot majora
câștigul mediu brut lunar pe
salariat cu condiția ca indicele
de creștere a acestuia să nu
depășească indicele de creștere
a
productivității
muncii
calculate în unități valorice sau
fizice, după caz, precum și cu
condiția să nu programeze
pierderi și/sau plăți restante.

În cazul operatorilor economici
care înregistrează plăți restante,

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

INITIATORI
DEPUTAT PSD
VIORICA SANDU
GRUP PARLAMENTAR PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Operatorii
economici
și-au
fundamentat bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 cu luarea în
considerație a prevederilor mai sus
menționate, ori prin proiectul Legii
Bugetului de stat pe anul 2021 se
încalcă principiul predictibilității
legii prevăzut în art. 23 din Legea nr.
24 din 2000.
În concret legea bugetului de stat pe
anul 2020 a statuat că plățile restante
nu pot să crească, operatorii au ținut
cont în bugetul pe anul 2020 de acest
fapt, ori legea bugetului pe 2021 vine
să răstoarne tot ceea ce a fost
programat cu privire la aceste plăți
restante.
Mai mult, în baza bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2020,
societatile și-au asumat angajamente
cu titlul de cheltuieli de natură
salarială ori interdicția de a efectua
aceste cheltuieli în anul 2021 le pune
în situația de a nu respecta aceste
angajamente, pe de o parte și pe de
altă parte de a face diminuări de
salarii sau chiar reduceri de personal
care ar genera conflicte de muncă
individuale/colective.
În condițiile unui an 2020 extrem de
dificil din punct de vedere financiar
societatile au facut eforturi mari

chiar dacă acestea nu sunt mai
mari decât nivelul programat la
data
de
31.12.2020,
prin
preluarea amendamentului propus,
de creștere a câștigului mediu
brut lunar pe salariat, există și
posibilitatea ca în execuția
bugetară la data de 31.12.2021 să
se constate o menținere/creștere
a nivelului plăților restante și o
diminuare a nivelului profitului
realizat în anul precedent.
Precizăm că, urmare raportării
de către operatorii economici la
care statul este acționar unic ori
majoritar sau deține direct ori
indirect
o
participație
majoritară (aproximativ 170
operatori
economici),
prin
intermediul
formularului
electronic
S1001,
conform
O.M.F.P. nr. 2873/2016, cu
modificările
și
completările
ulterioare, Ministerul Finanțelor a
efectuat o analiză a principalilor
indicatori economico-financiari la
data
de
31.12.2020,
fiind
constatate următoarele:
a) Operatori economici
care
înregistrează
pierderi
contabile la data de 31.12.2020

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

pentru a onorat întocmai și la timp
obligațiile către bugetul de stat dar a
fost imposibil să nu înregistreze plăți
restante către terți, în condițiile în
care cheltuielile cu respectarea
măsurilor de protecție sanitară
împotriva COVID 19, au crescut
considerabil.

sunt în număr de 55, valoarea
totală a acestora fiind în sumă de
2,68 mld lei;

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

83. Introducerea unui articol distinct în
Legea bugetului de stat pe anul
2021, după art. 47 numerotat Art.
471 care să rezolve aplicarea Legiicadru
nr.
153/2017
privind
salarizarea începând cu 1 martie
2021 pentru personalul din
instituţiile publice de apărare,
ordine publică şi securitate
naţională.

Art. 471 În aplicarea prevederilor
art. 38 alin. (4) din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi
completările ulterioare, începând
cu luna martie 2021, cuantumul
brut al salariilor de bază/soldelor
de funcţie/salariilor de funcţie /
indemnizaţiilor
de
încadrare
lunară de care beneficiază

Aplicarea etapizată a Legii cadru nr.
153/2017 a fost impusă de
constrângerile bugetare existente la
nivelul anului 2017 în scopul
eliminării discrepanțelor salariale.
Acest deziderat a fost prevăzut a se
realiza odată cu aplicarea integrală a
legii, începând cu anul 2022, când
salariile vor ajunge la nivelurile
prevăzute de anexele la legea-cadru.
Jurisprudenţa Curţii Europene a

b) Operatori economici
care înregistrează plăți restante
la data de 31.12.2020 sunt în
număr de 48, valoarea totală a
acestora fiind în sumă de 4,32
mld lei.
Menționăm
că
prevederile
cuprinse în proiectul de Lege a
bugetului de stat pe anul 2021
urmăresc un tratament egal
pentru toți operatorii economici
la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale
sunt
acționari unici ori majoritari.

Amendamentul a fost depus după
ora 10.30 în data de 25 februarie
a.c. ulterior termenului limită și
nu a fost supus aprobării
membrilor
Comisiei
pentru
apărare, ordine
publică
și
siguranță națională.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

personalul plătit din fonduri
publice prevăzut în Anexa VI
Familia ocupațională de funcții
bugetare
“Apărare,
Ordine
Publică și Securitate Națională”
precum și personalul civil care își
desfășoară activitatea în sistemul
naţional de apărare, ordine publică
şi securitate naţională, va fi
stabilit în conformitate cu
prevederile art. 38 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Drepturilor Omului în materie de
discriminare, precum şi cea a Curţii
Constituţionale sunt constante în a
sublinia că principiul egalităţii nu
semnifică uniformitate, la situaţii
diferite putând exista un tratament
juridic diferit. Pe de altă parte,
aceeaşi jurisprudenţă subliniază
constant ideea că diferenţa de
tratament devine discriminare atunci
când se induc distincţii între situaţii
analoage şi comparabile fără ca
acestea să se bazeze pe o justificare
rezonabilă şi obiectivă.

Autori:
Coarnă Dumitru deputat PSD
Grup parlamentar PSD

84. Art. 46 48 alin (3)- Operatorii
economici menționați la alin. (1)
care au realizat pierderi și/sau
plăți restante la data de 31
decembrie 2020, nu pot prevedea

Art. 46 48 alin (3) se modifică și
va avea următorul cuprins:
Operatorii
economici
menționați la alin. (1) care au
realizat pierderi și plăți restante

Sursa de finanțare: Suplimentare
buget M.A.I.
Anexa 3/19/02 Bugetul pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole si alineate pe anii
2019-2024 (sume alocate din bugetul
de stat) Capitolul 5001, Titlul I
Cheltuieli
personal I.Credite de
angajament II. Credite bugetare
Fondul de rezervă al Guvernului
Operatorii
economici
și-au
fundamentat bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2020 conform
Legii Bugetului de stat nr. 5/2020, în
care s-a prevăzut rezultatul brut

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se
propune
respingerea
deoarece prin Memorandumul cu
tema: ”Elaborarea de către
ministere sau alte autorități
publice
centrale
a
unui

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
în bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021 creșteri ale
cheltuielilor de natură salarială
aferente reîntregirii acestora,
determinate ca urmare a acordării
unor creșteri salariale și/ sau a
numărului de personal în anul
2020.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

mai
mari
decât
nivelul
programat la data de 31
decembrie
2020,
nu
pot
prevedea în bugetul de venituri
și cheltuieli pentru anul 2021
creșteri ale cheltuielilor de
natură
salarială
aferente
reîntregirii
acestora,
determinate ca urmare a
acordării unor creșteri salariale
și/ sau a numărului de personal
în anul 2020.

programat și nivelul plăților restante
prognozate.
Câtă vreme operatorii economici se
încadrează în nivelurile programate
la data de 31.12.2020 aceștia pot
prevedea în bugetul de venituri și
cheltuieli pe 2021, creșteri ale
cheltuielilor de natură salarială, în
baza angajamentelor asumate.

INITIATORI
DEPUTAT PSD
VIORICA SANDU
GRUP PARLAMENTAR PSD

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Memorandum până la data de 4
februarie 2021, referitor la
măsurile
de
reducere
a
pierderilor și/sau plăților restante
înregistrate la data de 31.12.2020
de către operatorii economici
definiți
prin
Ordonanța
Guvernului nr. 26/2013”, toți
operatori
economici
care
înregistrează pierderi și/sau
Sursa de finanțare:
plăți restante la data de
Realocare din Fondul de rezervă al 31.12.2020 trebuie să ia măsuri de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni restructurare și reorganizare în
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vederea redresării activității, în
Capitol 50.01
baza unui program care să conțină
măsuri concrete, cuantificabile și
termene de realizare pentru întreg
anul 2021, de îmbunătățire a
rezultatului brut și/sau de reducere
a plăților restante.
Precizăm
că
politica
salarială propusă în proiectul de
Lege a bugetului de stat pe anul
2021 are în vedere ca acordarea
drepturilor salariale (cheltuieli
de natură salarială) să poată fi
susținută de realizarea anuală a
unor venituri corespunzătoare
pe termen scurt, mediu și lung.
De
salarială

asemenea, politica
pe
anul
2021

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
reglementează
stabilirea
nivelului total al cheltuielilor de
natură
salarială,
stabilirea
drepturilor salariale individuale
urmând a se face ținând cont de
competențele profesionale și de
alte criterii, aceasta fiind atribuția
managementului
operatorilor
economici, în colaborare cu
autoritatea publică ce exercită
calitatea de acționar.
În condițiile aprobării
amendamentului
propus,
de
modificare a art. 46 alin. (3), nu
vor mai putea fi puse în practică
propunerile aprobate în ședința
Guvernului din data de 15
ianuarie 2021, stabilite prin
Memorandum2, potrivit căruia
operatorii
economici
care
înregistrează pierderi și/sau plăți
restante la data de 31.12.2020,
trebuie să prezinte un Plan de
reorganizare, restructurare și
redresare
financiară
a
operatorului economic, care să
cuprindă:


2

Măsuri concrete de
restructurare
și

cu tema: Elaborarea de către ministere sau alte autorități publice centrale a unui Memorandum până la data de 4 februarie 2021, referitor la măsurile de reducere a pierderilor și/sau plăților
restante înregistate la data de 31.12.2020 de către operatorii economici definiți prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2013

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului





85.

„CAPITOLUL I
Dispoziții generale
SECŢIUNEA 1
Dispoziții referitoare la bugetul

Litera c) a Art. 48. Se modifică
și va avea următorul cuprins:

Solicităm eliminarea menţiunea prin
rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli conform prevederilor
legale întrucât:

reorganizare
în
vederea
redresării
activității, aprobate
de către organele de
conducere;
Măsuri concrete și
cuantificabile
de
reducere a pierderilor
contabile
aferente
exercițiului financiar
al
anului
2020,
maximizarea
profiturilor, precum
și
măsuri
de
acoperire
a
pierderilor contabile
din anii precedenți,
după caz;
Măsuri concrete și
cuantificabile
de
reducere a plăților
restante înregistrate
la
data
de
31.12.2020.

Se propune respingerea, deoarece
prin
Hotărârea
Guvernului
nr.796/2020 a fost modificată
anexa la Hotărârea Guvernului
nr.124/2020, în sensul majorării
1. salariații au beneficiat de șomajul
numărului mediu maxim de
tehnic potrivit reglementărilor legale
personal pe anul 2020 pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
de stat pe anul 2021
Art. 48 - c) cu sumele reprezentând
creșteri ale cheltuielilor de natură
salarială
aferente
reîntregirii
acestora, pentru întregul an 2021,
determinate de diminuarea, în anul
2020, a numărului mediu de
salariați în activitate, potrivit anexei
la Hotărârea Guvernului nr.
124/2020
privind
aprobarea
numărului mediu maxim de
personal pe anul 2020 pentru
operatorii economici din industria
națională
de
apărare,
care
desfășoară
activități
conform
prevederilor art. 24 din Legea nr.
232/2016
privind
industria
națională de apărare, precum și
pentru modificarea și completarea
unor
acte
normative,
cu
modificările ulterioare și doar
pentru operatorii economici care au
diminuat cu aceste sume cheltuiala
de natură 38 salarială aprobată în
anul 2020, prin rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli
conform prevederilor legale;”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

fără să fi fost necesară/condiționată
de aprobarea rectificarea bugetului
„Art. 48 - c) cu sumele
de
venituri
și
cheltuieli
a
reprezentând
creșteri
ale
operatorilor economici cărora li se
cheltuielilor de natură salarială
aplică O.G. nr. 26/2013, iar
aferente reîntregirii acestora,
pentru
întregul
an
2021, 2. diminuarea / economia înregistrată
determinate de diminuarea, în la acest element de cheltuială se
anul 2020, a numărului mediu de reflectă în execuția la 31.12.2020 cu
salariați în activitate, potrivit sau fără existența unei rectificări a
anexei la Hotărârea Guvernului bugetului de venituri si cheltuieli în
nr. 124/2020 privind aprobarea cursul anului 2020 aprobată prin
numărului mediu maxim de H.G., respectiv Ordin comun, fără să
personal pe anul 2020 pentru fi fost necesară o rectificare bugetară
operatorii economici din industria pentru secţiunea venituri și cheltuieli.
națională de apărare, care
desfășoară activități conform
prevederilor art. 24 din Legea nr.
232/2016
privind
industria
națională de apărare, precum și
pentru modificarea și completarea
unor
acte
normative,
cu
modificările ulterioare și doar
pentru operatorii economici care
au diminuat cu aceste sume
cheltuiala de natură 38 salarială
aprobată în anul 2020;”

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

operatorii economici din industria
națională de apărare, care
desfășoară activități conform
prevederilor art. 24 din Legea nr.
232/2016
privind
industria
națională de apărare.
Astfel,
pentru
operatorii
economici din industria de apărare
au
fost
alocate
fonduri
suplimentare de la bugetul de stat
pentru plata personalului care
desfășoară activități conform
prevederilor art.24 din Legea
nr.232/2016, determinând astfel
modificarea
nivelului
unor
indicatori economico-financiari
aprobați,
fiind
necesară
rectificarea bugetelor de venituri
și cheltuieli potrivit art.10 alin.(2)
lit.f) din O.G nr.26/2013.
Totodată, precizăm că operatorii
economici pot majora cheltuielile
de natură salarială în anul 2021
față de nivelul programat în
ultimul buget de venituri și
cheltuieli aprobat conform
prevederilor legale, nu față de
nivelul realizat.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Autor: Senator Diana
IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ
86.

Litera d) a Art. 48. se modifică Se propune adoptarea prezentei
modificări,
având
în
vedere
şi va avea următorul cuprins:
caracterul atipic al exercițiului
financiar 2020 din punct de vedere al
personalului
şi
„d) cu sumele reprezentând activității
creşteri ale cheltuielilor de natură preconizarea continuării stării de
salarială
aferente
reîntregirii alertă pe durata anului 2021.
acestora, pentru întregul an 2021,
determinate ca urmare a
acordării unor zile libere pentru
părinți în vederea supravegherii
copiilor, în situația limitării sau
suspendării
activităților
didactice, potrivit Legii nr.
19/2020 și OUG nr. 147/2020;”

„d) cu sumele reprezentând creșteri
ale cheltuielilor de natură salarială
aferente reîntregirii acestora, pentru
întregul an 2021, determinate de
acordarea
de
la
bugetul
asigurărilor pentru șomaj a
indemnizației de 75% din salariul
de bază sau ca urmare a
decontării unei părți din salariul
angajaților, care au beneficiat de
șomajul tehnic, reprezentând
41,5% din salariul de bază brut
corespunzător locului de muncă
ocupat, dar nu mai mult de
41,5% din câștigul salarial mediu
brut prevăzut de Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe
anul
2020
nr.6/2020,
cu
modificările ulterioare, doar Autor: Senator Diana
pentru operatorii economici care IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ
au diminuat cu aceste sume
cheltuiala de natură salarială
aprobată în anul 2020, prin
rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli conform prevederilor
legale;”

Se propune respingerea.
Precizăm că operatorii economici
pot majora cheltuielile de natură
salarială în anul 2021 față de
nivelul programat în ultimul
buget de venituri și cheltuieli
aprobat conform prevederilor
legale, nu față de nivelul realizat
și nu e cazul de reîntregire.

Nr.
crt.

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

87.
„e) cu sumele reprezentând creșteri
ale cheltuielilor de natură salarială
aferente majorării numărului de
personal în anul 2021 ca urmare a
diversificării/extinderii activității
prevăzută prin acte normative.”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Litera e) a Art. 48. se modifică Se propune adoptarea prezentei
modificări,
având
în
vedere
şi va avea următorul cuprins:
caracterul atipic al exercițiului
„e) cu sumele reprezentând
financiar 2020 din punct de vedere al
creşteri ale cheltuielilor de natură
activității
personalului
şi
salarială aferente reîntregirii
preconizarea continuării stării de
acestora, pentru întregul an
alertă pe durata anului 2021.
2021, determinate ca urmare a
altor măsuri luate de operatorii
economici pentru prevenirea și
diminuarea răspândirii noului
coronavirus SARS-CoV2 și a
efectelor
asupra
activității
acestora, respectiv reducerea
timpului de lucru de la 5
zile/săptămână
la
4
zile/săptămână, raționalizarea
turelor de lucru în cazul
personalului
de exploatare
turant, etc.;”

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Se propune respingerea
Precizăm că operatorii economici
pot majora cheltuielile de natură
salarială în anul 2021 față de
nivelul programat în ultimul
buget de venituri și cheltuieli
aprobat conform prevederilor
legale, nu față de nivelul realizat
și nu e cazul de reîntregire.

Autor: Senator Diana
IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ

88.

După litera e) a Art. 48, se În cazul CFR SA este vorba despre
introduce o nouă literă, lit. c), art. 22 din H.G. 643/2011 privind
care va avea următorul cuprins: pentru aprobarea Condițiilor de
închiriere de către Compania
Națională de Cai Ferate "C.F.R." „f) cu sumele reprezentând S.A. a unor părţi ale infrastructurii

Se propune respingerea
Această prevedere este prevăzută
la alin.(1) lit.e).
Precizăm că operatorii economici
pot majora cheltuielile de natură

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

creşteri ale cheltuielilor de natură feroviare neinteroperabile, precum şi salarială în anul 2021 față de
salarială determinate ca urmare a gestionarea acestora.
nivelul programat în ultimul
creșterii numărului de personal în
buget de venituri și cheltuieli
anul 2021 față de numărul de
aprobat conform prevederilor
personal în anul 2020, ca urmare a
legale, nu față de nivelul realizat
aplicării
unor
reglementări
și nu e cazul de reîntregire.
legale.”
Facem precizarea că legea anuală
a bugetului de stat are un cadru
unitar de reglementare și nu
Autor: Senator Diana
poate conține prevederi doar
IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ
pentru o categorie de operatori
economici.
89.

Se propune introducerea a doua
articole distincte

Având în vedere că activitatea
desfășurată de operatorii economici
aflați sub autoritatea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii care
aplică
prevederile
Ordonanței
Guvernului nr. 26/2013 este diversă
și diferită de la un operator economic
la altul, iar modalitățile de finanțare
a activității curente sunt diferite de la
un operator economic la altul:
finanțare integrală din venituri
proprii, finanțare combinată din
alocațiile primite de la bugetul de
stat ca subvenții – Titlul bugetar 40
și Transferuri bugetare – Titlurile
bugetare 51, 55, 59 care vin în
completarea veniturilor proprii,

Se propune respingerea deoarece
prevederile cuprinse în proiectul
de Lege a bugetului de stat pe
anul 2021 urmăresc un tratament
egal pentru toți operatorii
economici.
Facem precizarea că legea anuală
a bugetului de stat are un cadru
unitar de reglementare și nu
poate conține prevederi doar
pentru o categorie de operatori
economici.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
propun ca, în cuprinsul legii
bugetului de stat pe anul 2021, să fie
două articole distincte, și anume:
- un articol dedicat operatorilor
economici care își finanțează
activitatea integral din venituri
proprii;
- un articol dedicat operatorilor
economici care își finanțează
activitatea din alocațiile primite de
la bugetul de stat ca subvenții –
Titlul bugetar 40 sau ca Transferuri
bugetare – Titlurile bugetare 51, 55,
59 care vin în completarea
veniturilor proprii, plafonate prin
reglementările legale, directive UE
transpuse în legislația românească,
evoluția pandemiei, etc.
În cazul acestor operatori economici,
rezultatul brut al exercițiului este
influențat de nivelul alocațiilor
bugetare primite.
Mai mult, în cazul CFR SA administratorului
infrastructurii
feroviare din România, veniturile
proprii sunt obținute, în principal, din
tariful de acces pe infrastructura
feroviară – TUI (a cărui valoare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

nominală pe unitatea de măsură este
plafonată potrivit reglementărilor
legale interne și directivelor UE
transpuse în legislația românească).
Veniturile din TUI sunt realizate de
CFR SA din punerea infrastructurii
feroviare la dispoziția tuturor
operatorilor de transport feroviar de
mărfuri și călători, operatori cu
capital de stat (SNTFM ,,CFR
Marfă,, SA și SNTFC ,,CFR
Călători,, SA) și cu capital privat.
Așadar, nivelul veniturilor proprii ale
CFR
SA,
încasarea
veniturilor/creanțelor
și
nivelul
plăților restante înregistrate de CFR
SA într-un exercițiu financiar sunt
strict legate și dependente de
activitatea operatorilor de transport
feroviar de marfă și călători (inclusiv
de nivelul subvențiilor acordate
transportului de călători pe calea
ferată).
90.

După alin (10) al Art. 48, se
introduce un nou alineat, alin.
(11), care va avea următorul
cuprins:

Având în situația în care reducerea
veniturilor în anul 2020 față valorile
estimate prin bugetele aprobate
pentru anul 2020 (și implicit față de
anul 2019) este de peste 10%

Se propune respingerea, deoarece
potrivit prevederilor art.10 alin.(3)
din
Ordonanța
Guvernului
nr.26/2013, cu modificările și
completările ulterioare, operatorii
economici aflaţi sub incidența

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

„Art. 48 - (11) Pentru anul 2021,
pentru operatorii economici cărora
li se aplică prevederile art. 9 alin.
(2) din Ordonanța Guvernului nr.
26/2013
privind
întărirea
disciplinei financiare la nivelul
unor operatori economici la care
statul sau unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară,
aprobată cu completări prin Legea
nr. 47/2014, cu modificările și
completările ulterioare, în situația
în care gradul de realizare a
veniturilor totale aprobate în
bugetele de venituri și cheltuieli,
în anul 2020, a fost mai mic de
90%,
fundamentarea
veniturilor totale pentru anul
curent se face în baza
estimărilor pentru anul 2021.”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

propunem ca în legea bugetului de
stat pe anul 2020 să se prevadă
pentru operatorii economici aflați în
această situație o derogare de la
prevederile art. 9 alin (2) din
Ordonanța Guvernului 26/2013
privind
întărirea
disciplinei
financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile
administrativ
teritoriale
sunt
acționari unici ori majoritari sau
dețin direct sau indirect o
participație
majoritară,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, la elaborarea bugetului
acestor operatori pentru anul 2021, în
sensul în care dacă în anul 2020
pragul de realizare a veniturilor a
fost mai mic de 90%, în anul 2021
fundamentarea veniturilor totale să
se facă în baza estimărilor pentru
anul 2021 și nu până cel mult la
nivelul realizărilor din anul 2020.

prevederilor art. 9 alin. (2) pot
majora veniturile totale prin
rectificarea bugetelor de venituri
şi cheltuieli, în semestrul 2 al
anului curent, cu condiţia ca în
semestrul 1 al anului curent gradul
de realizare a veniturilor totale a
fost depăşit şi indicatorii de
eficienţă realizaţi să fi fost cel
puţin la nivelul aprobat.

Autor: Senator Diana
IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ
91.

După alin.(11), Art.48 introdus Având în vedere caracterul atipic al Se propune respingerea, deoarece
mai sus, se introduce un nou exercițiului financiar 2020 din prevederile cuprinse în proiectul

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

alineat, alin.(12), care va avea punct de vedere al activității și
următorul cuprins:
realizării indicatorilor aferenți
bugetului de venituri și cheltuieli,
„Art. 48 – (12) a) În cazul
cu caracteristici diferite pentru
operatorilor economici care își
fiecare dintre operatorii economici
finanțează
activitatea
din
din sistemul feroviar care aplică
alocațiile primite de la bugetul
prevederile Ordonanței Guvernului
de stat ca subvenții sau ca
nr. 26/2013, pe fondul evoluției
transferuri bugetare care vin în
pandemiei cu noul coronavirus
completarea veniturilor proprii,
SARS-CoV2, precum şi reducerea
în exercițiul bugetar 2021,
semnificativă a veniturilor proprii
prevederile art. 9 alin (3) nu se
în anul 2020 pe fondul evoluției
aplică.
pandemiei cu noul coronavirus
SARS-CoV2 și a afectării activității
curente a tuturor operatorilor de
b)
În
cazul
operatorilor transport feroviar de marfă și
economici care în cursul anului călători, dar și estimările pentru
2020 au înregistrat o scădere anul 2021 în privința realizării
semnificativă a veniturilor din veniturilor şi reglementările legale
cauza evoluției pandemiei cu aplicabile în anul 2021 în privința
noul coronavirus SARS-Cov2 și preliminării cheltuielilor, inclusiv
care
au
beneficiat
de Legea nr. 195/ 2020 privind Statutul
compensarea
acestora
cu personalului feroviar, propunem
alocații de la bugetul statului, la următoarele modificări:
calculul
productivității
veniturile totale nu sunt 1) fie, în cazul operatorilor
diminuate
cu
aceste economici care își finanțează
activitatea din alocațiile primite de la
compensații.”
bugetul de stat ca subvenții sau ca
transferuri bugetare care vin în

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

de Lege a bugetului de stat pe
anul 2021 urmăresc un tratament
egal pentru toți operatorii
economici, întrucât nu pot fi
comparate
veniturile
din
activitatea
proprie
a
operatorilor
economici
cu
veniturile
obținute
din
subvenții, transferuri de la
bugetul de stat. (pentru calculul
productivității)
Facem precizarea că legea anuală
a bugetului de stat are un cadru
unitar de reglementare și nu
poate conține prevederi doar
pentru o categorie de operatori
economici.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autor: Senator Diana
IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

completarea veniturilor proprii, în
exercițiul bugetar 2021, art. 9 alin
(3) din Ordonanța Guvernului nr.
26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile
administrativ
teritoriale
sunt
acționari unici ori majoritari sau
dețin direct sau indirect o participație
majoritară, cu modificările și
completările ulterioare, să nu se
aplice;
2) fie, în cazul operatorilor
economici care în cursul anului 2020
au înregistrat o scădere semnificativă
a veniturilor din cauza evoluției
pandemiei cu noul coronavirus
SARS-Cov2 și care au beneficiat de
compensarea acestora cu alocații de
la bugetul statului, la calculul
productivității veniturile totale să
nu fie diminuate cu aceste
compensații.

92. Legea Bugetului de stat pe anul Alineatul (2) al articolului 50 al Considerăm că suma de 442.200
2021
legii va avea următorul cuprins:
euro/lună prevăzută inițial de către
Guvern este insuficientă pentru a
Art.50 (2)
”(2) Pentru anul 2021, pentru
răspunde necesităților reale ale
sprijinirea
așezămintelor

Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât
potrivit Legii nr.500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

religioase din afara granițelor,
care
desfășoară
activități
deosebite în vederea menținerii
identității lingvistice, culturale și
religioase a românilor din afara
granițelor, se alocă suma de
1.000.000 euro/lună”.

așezămintelor religioase din afara
granițelor care desfășoară activități
deosebite în vederea menținerii
identității lingvistice, culturale și
religioase a românilor din afara
granițelor. Alocarea sumei de
1.000.000 euro/lună este rezonabilă
din perspectiva scopului legitim
urmărit de legiuitorul român în acord
Autori: senator Claudiu-Richard cu prevederile constituționale și
TÂRZIU, deputat George-Nicolae legale în vigoare și, raportat la scop,
nu constituie o povară deosebită
SIMION
pentru finanțele publice.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului
și
completările
ulterioare,
propunerile de majorare a
cheltuielilor bugetare trebuie să
fie însoțite de precizarea sursei de
acoperire a acestora pentru a nu
influența deficitul bugetar.

Grupul parlamentar al Alianței
pentru Unirea Românilor
93. Legea Bugetului de stat pe anul După articolul nr. 51 se introduce
2021
un articol nou 511 care va avea
următorul cuprins:
articol nou
”art. 511 – În cursul anului 2021
tuturor persoanelor îndreptățite
conform legii li se vor acorda
vouchere de vacanță la nivelul
anului 2020”.

Autor: senator Rodica BOANCĂ

Menținerea
măsurii
acordării voucherelor de vacanță, în
cuantum de 1450 lei/angajat, are un
dublu efect.
În primul rând, este unul dintre
principalele beneficii, în condițiile
legii, pentru un salariat. În al doilea
rând, este o măsură de susținere a
sectorului Horeca - afectat grav de
pandemie – dar și de aducere în zona
fiscalității a unui sector economic
care funcționează, într-o măsură
semnificativă, la negru. Potrivit

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât acesta
nu face obiectul reglementării prin
legea bugetului de stat.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Grupul parlamentar al Alianței datelor Ministerului Turismului,
pentru Unirea Românilor
umărul operatorilor care au depus
cereri de licențiere la Ministerul
Turismului a crescut cu 60% în 2019,
ca urmare a introducerii voucherelor
de vacanță.

Motivaţia admiterii/respingerii
amendamentului

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/01 Administrația Prezidențială

Nr.
crt.

1.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/pa
(autor, apartenenţă
sursa de finanţare
ragraf/
politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Legea Bugetului de Stat pe anul Suma de 58.814 mii lei se va Pentru motive de economicitate și
2021
diminua cu 1.256 mii lei și eficacitate a utilizării resurselor
va deveni 57.558 mii lei
bugetare ale statului, finanțarea
Administrația prezidențială
instituției se va aduce la nivelul
anului 2018 (dinaintea pandemiei
Anexa nr. 3/01/01 pag. 1
Autor: deputat Ciprian-Titi de Coronavirus), autorul proiectului
Capitol 5000 /
de lege nemotivând rezonabil
STOICA
creșterea prevăzută pentru anul
Indicatorul TOTAL GENERAL
2021 lei față de nivelul finanțării
II. Credite bugetare
Grupul
parlamentar
al din anul 2018, când creditele
Alianței
pentru
Unirea bugetare alocate au constituit
57.558 mii lei. Majorările anuale la
Românilor
acest capitol sunt aleatorii și nu se
bazează pe criterii unice, clare și
transparente. Amendamentul este
jursitifcat prin necesitatea de
solidaritate financiară cu statul și
poporul român.

Motivația respingerii

Se propune
întrucât:

respingerea

amendamentului

- nu se precizează pozițiile bugetare propuse a
se diminua, ceea ce contravine prevederilor
art. 17, alin. (31) din Legea privind finanțele
publice nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora
„modificarea creditelor bugetare şi/sau de
angajament, ca urmare a amendamentelor
[…], se face numai prin redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale clasificației bugetare”.
-fondurile alocate Administrației Prezidențiale
au fost dimensionate în concordanță cu
atribuțiile și obiectivele stabilite pentru anul
2021.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/04 Înalta Curte de Casație și Justiție

Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli
buget de stat – 144.936 mii lei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/ Sursa
de finanţare

Anexa 3/04 Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
– 204.832 mii lei

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de
stat – se propune suplimentarea
sumei cu 59.896 mii lei.

Autori:

Sursa de finanţare – BUGETUL
DE STAT+REZERVA PRIMULUI
MINISTRU

Grupurile parlamentare ale PSD din
Camera Deputaţilor şi Senat
Grupurile parlamentare ale AUR din
Camera Deputaţilor şi Senat
2.

Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli
curente – 143.936 mii lei

Anexa 3/04 Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli curente –
196.815 mii lei

Autori:
Grupurile parlamentare ale PSD din
Camera Deputaţilor şi Senat

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de
stat – se propune suplimentarea
sumei cu 52.879 mii lei.
Sursa de finanţare – BUGETUL
DE STAT+REZERVA PRIMULUI
MINISTRU

Motivaţia respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
republicată, potrivit căruia ”nicio
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
republicată, potrivit căruia ”nicio
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare”.

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/ Sursa
de finanţare

Motivaţia respingerii

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de
stat –Grupa 10- Titlul I – Cheltuieli
de personal, se propune
suplimentarea sumei cu 43.674 mii
lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
republicată, potrivit căruia ”nicio
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare”.

Grupurile parlamentare ale AUR din
Camera Deputaţilor şi Senat
3.

Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli
buget de stat – Grupa 10 –
Titlul I – Cheltuieli de
personal– 133.286 mii lei

Anexa 3/04 Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie
Capitolul 5001 – Grupa 10Titlul I – Cheltuieli de personal –
176.960 mii lei

Sursa de finanţare – BUGETUL
DE STAT+REZERVA PRIMULUI
Grupurile parlamentare ale PSD din MINISTRU
Camera Deputaţilor şi Senat
Autori:

Grupurile parlamentare ale AUR din
Camera Deputaţilor şi Senat
4.

Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli
buget de stat – Grupa 20 –
Titlul II – Bunuri şi servicii–
10.000 mii lei

5.

Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
– Grupa 20 – Titlul II – Bunuri şi
servicii – 12.715 mii lei

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de Se
propune
respingerea
stat – Grupa 20 – Titlul II – Bunuri şi amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare propusă nu
servicii, se propune suplimentarea
sumei cu 2.715 mii lei.
poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
Autori:
Sursa de finanţare – BUGETUL
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
Grupurile parlamentare ale PSD din DE STAT+REZERVA PRIMULUI
MINISTRU
republicată, potrivit căruia ”nicio
Camera Deputaţilor şi Senat
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
Grupurile parlamentare ale AUR din
finanțare”.
Camera Deputaţilor şi Senat
Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
Se
propune
respingerea
– Grupa 55 – Titlul VII – Alte
amendamentului întrucât:
transferuri – 40 mii lei
- sursa de finanțare propusă nu

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenenţă politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
buget de stat – Grupa 55 –
Titlul VII – Alte transferuri – Autori:
50 mii lei
Grupurile parlamentare ale PSD din
Camera Deputaţilor şi Senat

Motivaţia amendamentului/ Sursa
de finanţare

poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
republicată, potrivit căruia ”nicio
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare”.

Grupurile parlamentare ale AUR din
Camera Deputaţilor şi Senat
6.

Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli
buget de stat – Grupa 59 –
Titlul X – Alte cheltuieli –
600 mii lei

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
– Grupa 59 – Titlul X – Alte cheltuieli –
7.050 mii lei

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de
stat – Grupa 59 – Titlul X – Alte
cheltuieli, se propune suplimentarea
sumei cu 6.450 mii lei.

Autori:
Sursa de finanţare – BUGETUL
Grupurile parlamentare ale PSD din DE STAT+REZERVA PRIMULUI
MINISTRU
Camera Deputaţilor şi Senat
Grupurile parlamentare ale AUR din
Camera Deputaţilor şi Senat

7.

Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli
buget de stat – Grupa 57 –
Titlul IX – Asistenta sociala –
0 mii lei

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
– Grupa 57 – Titlul IX – Asistenta
sociala– 50 mii lei

Autori:

Motivaţia respingerii

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de
stat – Grupa 57 – Titlul iX –
Asistenta sociala, se propune
suplimentarea sumei cu 50 mii lei.
Sursa de finanţare – BUGETUL
DE STAT+REZERVA PRIMULUI
MINISTRU

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
republicată, potrivit căruia ”nicio
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
republicată, potrivit căruia ”nicio

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/ Sursa
de finanţare

Motivaţia respingerii

cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare”.

Grupurile parlamentare ale PSD din
Camera Deputaţilor şi Senat
Grupurile parlamentare ale AUR din
Camera Deputaţilor şi Senat
8.

Anexa 3/04 Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie
Capitolul 5001 – Cheltuieli
buget de stat – Grupa 71 –
Titlul XII – Active
nefinanciare – 1.000 mii lei

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de stat
– Grupa 71 – Titlul XII – Active
nefinanciare – 8.017 mii lei
Autori:

Capitolul 5001 – Cheltuieli buget de
stat – Grupa 71 – Titlul XII – Active
nefinanciare, se propune
suplimentarea sumei cu 7.017mii lei.

Sursa de finanţare – BUGETUL
Grupurile parlamentare ale PSD din DE STAT+REZERVA PRIMULUI
MINISTRU
Camera Deputaţilor şi Senat
Grupurile parlamentare ale AUR din
Camera Deputaţilor şi Senat

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere deoarece
nu este clar precizată, ceea ce
contravine prevederilor art. 138,
alin. (5) din Constituția României,
republicată, potrivit căruia ”nicio
cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare”.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/13 Secretariatul General al Guvernului

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
1. Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, Se suplimentează suma prevăzută în
Secretariatul General al Guvernului
anexa 3/13/02 art.12 susținerea
cultelor, Secretariatul General al
Guvernului, cu 1.000 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

Construire 2 capele mortuare in
localitățile Sâmboleni și Năoiu,
comuna Cămărașu, jud. Cluj (există
PT uri în lucru). Valoare estimată
1.000.000 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul
exercițiului
bugetar.
Se
propune
respingerea
amendamentului

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă
dispoziţia Guvernului

bugetară

la

2. Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, Se suplimentează suma prevăzută în Construire capelă în localitatea Beliş,
Secretariatul General al Guvernului
anexa 3/13/02 art.12 susținerea com Beliș, jud. Cluj. 250 mp (există
cultelor, Secretariatul General al SF) Valoare estimată 140.000 Eur,

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
Guvernului, cu 679 mii lei.

3. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului
General al Guvernului , Anexa nr. 2,
Titlul 13, Capitolul 59, Titlul IX Alte
Cheltuieli

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare
aprox 679.000 lei

Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Fondul de rezervă
dispoziţia Guvernului

Bugetul Secretariatului General al
Guvernului, Anexa nr. 2, tit: 13,
capitolul 59, Titlul IX Alte Cheltuieli,
se suplimentează cu suma de 80.000
mii lei, pentru Secretariatul de Stat
pentru Culte, în scopul sprijinirii
financiare pentru reabilitate biserici.

Prin proiectul de buget, fondurile
destinate finanțării cultelor au fost
diminuate afectând proiectele de
reabilitare a lăcașurilor de cult, multe
fiind într-o stare de degradare
avansată.

Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD
Grup parlamentar PSD

bugetară

la

Sursa de finanțare:
Fondul de rezervă bugetară aflat la
dispoziția Guvernului.
Bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale

Motivația
respingerii
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul
exercițiului
bugetar.
Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

4. Anexa3/13/02/ Capitol 5001/Grupa 59/
Pentru comuna Teaca se propune
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/Alin. 12 - realizarea monumentului eroilor in
localitatea Teaca, suma alocata acestui
„Susținerea cultelor”
proiect fiind de 400 mii lei.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Comuna Teaca prezinta date de
interes istoric precum: prima atestare
documentară a localității Teaca
datează din anul 1318, in anul 1610
Giorgio Basta da foc așezării, iar la
revoluția din 1848 românii cuceresc
centrul târgului, alături de o parte
dintre sașii din legiunea săsească.
Dintre figurile notabile ale comunei
îl putem aminti pe Francisc
Păcurariu (1920 – 1997), ambasador,
romancier, poet.
Ținând cont de toate aceste date
istorice de interes, realizarea unui
monument al eroilor in localitatea
Teaca reprezintă o necesitate pentru
păstrarea și promovarea valorilor
culturale și tradiționale românești în
județ.

Motivația
respingerii
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul
exercițiului
bugetar.
.
Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
5. Anexa3/13/02/ Capitol 5001/Grupa 59/
Pentru comuna Teaca se propune Biserica din comuna Teaca datează
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/Alin. 12 - amenajarea exterioara a capelei Viile din anul 1887, fiind construită din
„Susținerea cultelor”
Tecii, suma alocata acestui proiect cărămidă și piatră, iar șarpanta este
fiind de 150 mii lei.
din lemn acoperită cu țiglă.
Din anul 2011 Biserica a intrat întrun amplu proces de reparație, iar din
anul 2014 au început lucrările de
pictură în tehnica frescă prin mâna
artistului pictor Simion Seserman.
Se propune aprobarea prezentului
amendament pentru amenajarea
exterioara
a
capelei,
pentru
sprijinirea așezămintelor religioase
românești si promovarea identității
religioase.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
exercițiului
bugetar.
.

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al sau neprevazute
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni apărute în timpul
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, exercițiului
Capitol 50.01
bugetar.

6. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului Se suplimentează bugetul cu 10.000 Îmbunătățirea
General al Guvernului, Secretariatul de mii lei pentru - Construire biserică comună.
Stat pentru Culte
nouă, Oraș Lehliu-Gară, județul

facilităților

din Se
propune
respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
Călărași
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grup parlamentar: PSD

7. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului Se propune alocarea sumei de 100 mii
General al Guvernului, Secretariatul de lei pentru reabilitare și modernizare
Stat pentru Culte
biserica „Sf. Nicolae”, în comuna
Mârșa, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul
exercițiului
bugetar.

În acest sens, se propune
suplimentarea bugetului MDLPA,
CNI, Construcții de Interes Public
sau Social, Subprogramul „Alte
obiective de interes public sau social
în domeniul construcțiilor”

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere,
deoarece
bugetul
Acțiuni
generale MF este
destinat
plății
contribuției
la
bugetul
UE,
a

Sursa de finanțare:
Acțiuni generale ale MFP

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu
activitatea
MF.
Totodată,
amendamentul nu
este clar formulat.

8. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului Se
suplimentează
Bugetul
General al Guvernului, Secretariatul de Secretariatului General al Guvernului
Stat pentru Culte
pentru Secretariatul de Stat pentru
Culte, în scopul sprijinirii financiare
pentru reabilitate biserici cu suma de
100 mii lei pentru - Lucrări de reparații
Biserica Sf. Gheorghe, sat Dor Mărunt,
comuna Dor Mărunt, județul Călărași
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grup parlamentar: PSD

9. Anexa nr. 3/13 (SGG)

Se suplimentează bugetul alocat, cu

Biserica este într-o stare avansată de
degradare și este necesară reparația
acesteia pentru desfășurarea în
condiții de siguranță a serviciului
religios.

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
rezervă
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni bugetară
la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, dispoziția
Capitol 50.01
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul
exercițiului
bugetar.
În anul 2019 Episcopia Ortodoxă
Se
propune

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/
grupă/titlu/articol/alineat
Anexa nr. 3/13/26, pag. 179, cod
ordonator 13 4283422, Prog. Denumire
255 Lăcașuri de cult

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
suma de 1.110 mii lei + TVA pentru
realizarea a 200 mp de mozaic mural
la Catedrala Episcopală din municipiul
Oradea.
Autori:
Ioan Mang - Deputat PSD,
Florian Bodog - Senator PSD

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare
Română a Oradiei a demarat
lucrările de pictură în tehnica
mozaicului a Catedralei Episcopale
,,Învierea Domnului” din Oradea.
Până în anul 2020 s-a reușit
executarea și montarea a 180 mp de
mozaic mural, cât și a celor 8 icoane
din mozaic, montate pe
catapeteasmă.
Pentru anul 2021 cât și în anii
următori, Episcopia dorește
continuarea acestui proiect,
următoarea etapa cuprinzând o
porțiune de mozaic de aproximativ
200 mp.
În prezent, pictarea Catedralei în
tehnica mozaicului este principalul
obiectiv pe care Episcopia Ortodoxă
Română a Oradiei dorește să-l
realizeze în acest an, cât și în cei care
urmează, în funcție de resursele
financiare disponibile.

Motivația
respingerii

respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de intervenție la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
acțiuni urgente în
vederea înlăturării
efectelor
unor
calamități naturale
și
sprijinirii
persoanelor fizice
sinistrate.
Dealtfel,
Sursa de finanțare: Fondul de amendamentul nu
rezervă aflat la dispoziția primului este clar formulat
ministru
deoarece nu se
precizeaza
subdiviziunile
clasificației
bugetare care ar
urma
sa
se

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
10. Legea Bugetului de stat pe anul 2021
Secretariatul General al Guvernului
Anexa 3/13/2 pag. 4
Capitol 5001
Grupa/titlu 59
Articol 07 Sprijinirea activității
românilor de pretutindeni și a
organizațiilor
reprezentative
ale
acestora/indicator II Credite bugetare

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Suma de 10.793 mii lei se va Suma se va suplimenta cu 8.300 mii
suplimenta cu 8.800 mii lei și va lei destinați:
a) Programului multianual de burse
deveni 19.593 mii lei
identitare acordate elevilor români
care studiză integral sau unele
materii în limba română în școlile
Autor:
senator Claudiu-Richard TÂRZIU
publice din Ucraina (cl. I-IV),
Grupul parlamentar al Alianței pentru Republica Serbia (cl. I), Republica
Ungară (cl. I) (total 8.300 mii lei);
Unirea Românilor
b) sprijinirii continuității catedrelor
de limba română din Universitățile
(Se va corela și suma de la
Cernăuți, Ujgorod și Ismail (total
Anexa 3/13/2 pag. 12
500 mii lei).
Capitol 6701
Amendamentul
concretizează
Grupa/titlu 59
următoarea
prevedere
din
Articol
07
Sprijinirea
activității
Programul de guvernare 20202024: ”Reformarea politicii de
românilor de pretutindeni și a
organizațiilor
reprezentative
ale
acordare a burselor pentru cetățenii
acestora/indicator II Credite bugetare)
Republicii Moldova și, respectiv,
pentru etnicii români din afara
granițelor – extinderea actualului
program pentru românii din Ucraina
și la românii din alte comunități
istorice”.
În anul bugetar 2020 angajamentul
asumat public de continuare,
operaționalizare și dezvoltare a
Programului de burse identitare
pentru elevii români din comunitățile
istorice a fost onorat prin

Motivația
respingerii
suplimenteze.
Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă
nu poate fi avută
în
vedere,
deoarece
bugetul
Acțiuni
generale
MF este destinat
plății contribuției la
bugetul
UE,
a
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu
activitatea MF.

În ceea ce privește
redistribuirea din
sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite,se propune
respingerea
amendamentului,
întrucât
ordonatorul
principal
de
credite
isi
stabileste
prioritatile
în

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

suplimentarea
bugetului
Secretariatului
General
al
Guvernului cu 6 milioane de lei din
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, întrucât inițial
Legea bugetului de stat nu a cuprins
fondurile pentru acest Program.
Programul de acordare de burse
elevilor etnici români din Ucraina
demarat în anul 2018, reprezintă un
proiect strategic pentru România,
păstrarea identității lingivistice fiind
o prioritate. Proiectul se află în al
patrulea an de implementare, această
inițiativă contribuind semnificativ la
creșterea numărului de etnici români
care doresc să își înscrie copiii în
unitățile de învățământ cu predare în
limba româna sau cu studiul unor
materii în limba română ca limbă
maternă în Ucraina. Extinderea
Proiectului pentru elevii care
studiază în limba română în
Republica Serbia și Republica
Ungară
răspunde
multiplelor
solicitări ale românilor din cele două
comunități istorice. În vederea
derulării proiectului în condiții
optime, este necesar ca sumele
aferente burselor de studiu să fie
virate beneficiarilor cel târziu până la

utilizarea
fondurilor alocate
prin bugetul sau.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
întrucât sursa de
finanţare indicată
o
reprezintă
bugetul aceleiași
instituții, fără a se
preciza capitolul şi
titlul de cheltuieli
de la care ar urma
să se efectueze
redistribuiri.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare
încheierea
anului
curent
învățământ (31 mai 2021).

Motivația
respingerii

de

Sursa de finanțare:
- Anexa
3/65
Ministerul
Finanțelor
–
Acțiuni
Generale
- Redistribuire din sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite
(Secretariatul General al
Guvernului)
11. Legea Bugetului de stat pe anul 2021
fondurilor
alocate
Suma de 10.793 mii lei se va Majorarea
Secretariatul General al Guvernului
suplimenta cu alte 30.000 mii lei și Departamentului pentru Românii de
Anexa 3/13/2 pag. 4
Pretutindeni
din
cadrul
va deveni 39.593 mii lei
Capitol 5001
Sercretariatului
General
al
Grupa/titlu 59
Guvernului este o necesitate
presantă. Fondurile vor fi destinate
Articol 07 Sprijinirea activității Autor:
sprijinirii activității românilor de
românilor de pretutindeni și a deputat George-Nicolae SIMION
organizațiilor
reprezentative
ale Grupul parlamentar al Alianței pentru pretutindeni și a organizațiilor
acestora/indicator II Credite bugetare
Unirea Românilor
reprezentative ale acestora din
comunitățile istorice din jurul
granițelor și Balcani, precum și din
diaspora emergentă, în condițiile în
care România este la nivelul
întregului continent statul cu cea mai
mare rată a emigrației/expatrierii.
Potrivit Strategiei Naționale pentru
Românii de Pretutindeni, sunt vizați
peste 10 milioane de români
extrafrontalieri. Amendamentul are

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă
nu poate fi avută
în
vedere,
,
deoarece
bugetul
Acțiuni
generale
MF este destinat
plății contribuției la
bugetul
UE,
a
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu
activitatea MF

În ceea ce privește
redistribuirea din
sumele
alocate

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

menirea de a da substanță
următoarelor
prevederi
din
Programul de guvernare 2020-2024:
”Situația României, din punct de
vedere al numărului cetățenilor
români cu domiciliul sau reședința
în
străinătate,
s-a
schimbat
substanțial în ultimii ani, în contextul
globalizării, a creșterii mobilității la
nivel mondial, urmare a mai multor
valuri de migrație. Astfel, în prezent,
pe lângă comunitățile istorice de
români din vecinătatea României,
există peste 4 milioane de cetățeni
români în afara granițelor țării,
această cifră reprezentând peste
20% din numărul total de cetățeni ai
României. Guvernul urmărește să
contribuie
la
prezervarea
și
afirmarea
identității
etnice,
culturale, religioase și lingvistice a
acestora și să se consolideze ca
partener de încredere pentru românii
de pretutindeni”. Suma cu care se
propune suplimentarea cuprinde și
fondurile
destinate
burselor
identitare pentru elevii și profesorii
români din Ucraina, Republica
Ungară și Republica Serbia.

ordonatorului
principal
de
credite, se propune
respingerea
amendamentului,
întrucât
ordonatorul
principal
de
credite
isi
stabileste
prioritatile
în
utilizarea
fondurilor alocate
prin bugetul sau.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
întrucât sursa de
finanţare indicată
o
reprezintă
bugetul aceleiași
instituții, fără a se
preciza capitolul şi
titlul de cheltuieli
de la care ar urma
să se efectueze
redistribuiri.

Sursa de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare
-

12. Legea Bugetului de stat pe anul 2021
Secretariatul General al Guvernului
Anexa 3/13 pagina 4
Capitol 6701, paragraf A,
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indicator:
Titlul XI Alte cheltuieli,
Contribuția
statului,
pentru
sprijinirea asezămintelor religioase
românești din afara granițelor/ II
Credite bugetare
(Se va corela și suma de la
Legea Bugetului de stat pe anul 2021
Anexa 3/13 pagina 12
Capitol 5001, paragraf A,
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indicator:
Titlul XI Alte cheltuieli,
Contribuția statului, pentru sprijinirea
asezămintelor religioase românești din
afara granițelor/ II Credite bugetare)

Anexa
3/65
Ministerul
Finanțelor
–
Acțiuni
Generale
- Redistribuire din sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite
(Secretariatul General al
Guvernului)
Suma 27.420 se va suplimenta cu Suma propusă inițial se va majora cu
18 milioane lei destinați sprijinirii
18.000 și va deveni 45.420
Mitropoliei autonome a Basarabiei
din Republica Moldova, parte
inseparabilă a Bisericii Ortodoxe
Române, având ca destinație patru
Autor:
senator Claudiu-Richard TÂRZIU
obiective strategice:
a) finalizarea
lucrărilor
de
Grupul parlamentar al Alianței pentru
construcție
a
CatedraleiUnirea Românilor
mausoleu de la Cania
dedicată eroilor români,
b) lucrările de construcție la
Mănăstirea Eroilor de la
Țiganca,
c) lucrările de construcție de la
Catedrala episcopală din
municipiul Cahul,
d) lucrările de construcție a
bisericii ortodoxe române de
la Palanca, raionul Ștefan
Vodă.
Mitropolia Basarabiei actuală este
succesoarea istorică, canonică și
spirituală a Mitropoliei Basarabiei

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă
nu poate fi avută
în
vedere,
deoarece , deoarece

bugetul
Acțiuni
generale MF este
destinat
plății
contribuției
la
bugetul
UE,
a
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu
activitatea MF.

În ceea ce privește
redistribuirea din
sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite,se propune

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

care a funcționat până în anul 1944
inclusiv. Ea a fost reactivată la 14
septembrie 1992 și admisă în
legalitate la 30 iulie 2002 ca urmare
a Hotărârii CEDO din 13 decembrie
2001
în
dosarul
”Mitropolia
Basarabiei și alții versus Moldova”.
Ea cuprinde preponderent etnici
români care și-au redobândit
cetățenia română sau doresc să și-o
redobândească.
Programul
de
guvernare 2020-2024 prevede între
altele: ”în prezent, pe lângă
comunitățile istorice de români din
vecinătatea României, există peste 4
milioane de cetățeni români în afara
granițelor țării, această cifră
reprezentând peste 20% din numărul
total de cetățeni ai României.
Guvernul urmărește să contribuie la
prezervarea și afirmarea identității
etnice, culturale, religioase și
lingvistice a acestora și să se
consolideze ca partener de încredere
pentru românii de pretutindeni”.
Episcopia Basarabiei de Sud (fostă a
Cetății Albe – Ismail) este o eparhie
transfrontalieră
sufragană
Mitropoliei Basarabiei.

respingerea
amendamentului,
întrucât
ordonatorul
principal
de
credite
isi
stabileste
prioritatile
în
utilizarea
fondurilor alocate
prin bugetul sau.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
întrucât sursa de
finanţare indicată
o
reprezintă
bugetul aceleiași
instituții, fără a se
preciza capitolul şi
titlul de cheltuieli
de la care ar urma
să se efectueze
redistribuiri.

Sursa de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare
-

13. Legea Bugetului de stat pe anul 2021
Secretariatul General al Guvernului
Anexa 3/13

Suplimentarea cu 24.000 mii lei a
bugetului Secretariatului General al
Guvernului destinați programelor și
proiectelor ale Departamentului pentru
Relația cu Repubica Moldova.
Autor:
deputat George-Nicolae SIMION
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

Anexa
3/65
Ministerul
Finanțelor
–
Acțiuni
Generale
- Redistribuire din sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite
(Secretariatul General al
Guvernului)
Suplimentarea
va
permite
Departamentului pentru Relația cu
Republica Moldova din cadrul
Secretariatului
General
al
Guvernului direcționarea cu maximă
eficiență a efortului financiar al
statului
român
în
beneficiul
milioanelor de români din Republica
Moldova și al organizațiilor acestora.

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă
nu poate fi avută
în
vedere,
deoarece , deoarece

bugetul
Acțiuni
generale MF este
destinat
plății
contribuției
la
bugetul
UE,
a
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu
activitatea MF

Sursa de finanțare:
- Anexa
3/65
Ministerul
Finanțelor
–
Acțiuni
Generale
- Redistribuire din sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite
(Secretariatul General al
În ceea ce privește
Guvernului)
redistribuirea din
sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite,se propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii
amendamentului,
întrucât
ordonatorul
principal
de
credite
isi
stabileste
prioritatile
în
utilizarea
fondurilor alocate
prin bugetul sau.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
întrucât sursa de
finanţare indicată
o
reprezintă
bugetul aceleiași
instituții, fără a se
preciza capitolul şi
titlul de cheltuieli
de la care ar urma
să se efectueze
redistribuiri.

14. Legea Bugetului de stat pe anul 2021
Secretariatul General al Guvernului,
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Anexa 3/13/02,
Capitolul 6701
Grupa/Titlul 59
Art 12

Se propune suplimentarea cu suma de
220.000 mii lei a bugetului alocat
Secretariatului de Stat pentru Culte,
program cod 255 destinat susținerii
cultelor religioase recunoscute din
România pentru
restaurarea și
conservarea lăcașurilor de cult

În
documentul-sinteză
privind
politicile şi programele bugetare ale
SGG, guvernul afirmă că garantează
libertatea de exprimare religioasă, că
sprijină construirea și finalizarea
unor lăcașuri de cult și restaurarea
spațiului eclezial pentru punerea în

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă
nu poate fi avută
în
vedere,

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
monumente istorice și a bunurilor din
patrimoniul cultural național mobil
aparținând cultelor religioase
recunoscute.

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

valoare a monumentelor istorice
aflate în proprietatea cultelor.
Aceste afirmații sunt contrazise de
alocația propusă pe 2021 pentru
Secretariatul de Stat pentru Culte la
programul 255 cu această destinație.
Autori:
senator Claudiu-Richard TÂRZIU, Alocarea a doar 28.000 de mii lei, o
reducere de 90% față de execuția din
deputat George-Nicolae SIMION
Grupul parlamentar al Alianței pentru 2020 (248.900 de mii de lei) nu se
Unirea Românilor
justifică în condițiile în care
majoritatea
contribuabililor
la
Bugetul de stat sunt credincioși ai
cultelor
religioase
recunoscute.
Această sumă este doar un sprijin
fictiv, fiind imposibilă sprijinirea
reală a activităților menționate.
Tăierea este inacceptabilă întrucât
lăcașurile de cult, multe dintre care
sunt monumente istorice, fac parte
din memoria culturală și identitatea
spirituală a românilor. De aceea
soluția propusă – păstrarea sumelor
alocate măcar la nivelul anului 2020
– este nu numai necesară și
justificată, ci și posibilă.
Prin contrast, alocarea bugetară a
Serviciului de Protecție și Pază ar
urma să crească de la 266.500 mii lei
în 2020 la 401.600 mii lei propuși
pentru 2021. Această creștere nu se
justifică prin nimic. Nici investițiile

Motivația
respingerii
deoarece , deoarece

bugetul
Acțiuni
generale MF este
destinat
plății
contribuției
la
bugetul
UE,
a
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu
activitatea MF

În ceea ce privește
redistribuirea din
sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite,se propune
respingerea
amendamentului,
întrucât
ordonatorul
principal
de
credite
isi
stabileste
prioritatile
în
utilizarea
fondurilor alocate
prin bugetul sau,
urmand
obiectivele
stabilite
în
documentul
de
politica si strategie

Nr.
crt.

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

în infrastructură și dotări cu
echipamente și tehnologie nu
legitimează o asemenea mărire
specaculoasă, care semnalează riscul
deraierii către un stat polițienesc
represiv.
Sursa de finanțare:
- Anexa
3/65
Ministerul
Finanțelor
–
Acțiuni
Generale
- Redistribuire din sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite
(Secretariatul General al
Guvernului).

pe anul 2021.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
întrucât sursa de
finanţare indicată
o
reprezintă
bugetul aceleiași
instituții, fără a se
preciza capitolul şi
titlul de cheltuieli
de la care ar urma
să se efectueze
redistribuiri.

Suma 27.420 se va suplimenta cu Suma propusă inițial se va majora cu
18 milioane lei destinați sprijinirii
18.000 și va deveni 45.420
Mitropoliei autonome a Basarabiei
din Republica Moldova, parte
inseparabilă a Bisericii Ortodoxe
Române, având ca destinație patru
Autor:
senator Claudiu-Richard TÂRZIU
obiective strategice:
e) finalizarea
lucrărilor
de
Grupul parlamentar al Alianței pentru
construcție
a
CatedraleiUnirea Românilor
mausoleu de la Cania
dedicată eroilor români,
f) lucrările de construcție la
Mănăstirea Eroilor de la
Țiganca,
g) lucrările de construcție de la
Catedrala episcopală din

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă
nu poate fi avută
în
vedere,
deoarece bugetul

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

15. Legea Bugetului de stat pe anul 2021
Secretariatul General al Guvernului,
Secretariatul de Stat pentru Culte
Anexa 3/13 pagina 4
Capitol 6701, paragraf A,
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indicator:
Titlul XI Alte cheltuieli,
Contribuția
statului,
pentru
sprijinirea asezămintelor religioase
românești din afara granițelor/ II
Credite bugetare
(Se va corela și suma de la
Legea Bugetului de stat pe anul 2021

Acțiuni
generale
MF este destinat
plății contribuției la
bugetul
UE,
a
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
Anexa 3/13 pagina 12
Capitol 5001, paragraf A,
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indicator:
Titlul XI Alte cheltuieli,
Contribuția statului, pentru sprijinirea
asezămintelor religioase românești din
afara granițelor/ II Credite bugetare)

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare
municipiul Cahul,
h) lucrările de construcție a
bisericii ortodoxe române de
la Palanca, raionul Ștefan
Vodă.
Mitropolia Basarabiei actuală este
succesoarea istorică, canonică și
spirituală a Mitropoliei Basarabiei
care a funcționat până în anul 1944
inclusiv. Ea a fost reactivată la 14
septembrie 1992 și admisă în
legalitate la 30 iulie 2002 ca urmare
a Hotărârii CEDO din 13 decembrie
2001
în
dosarul
”Mitropolia
Basarabiei și alții versus Moldova”.
Ea cuprinde preponderent etnici
români care și-au redobândit
cetățenia română sau doresc să și-o
redobândească.
Programul
de
guvernare 2020-2024 prevede între
altele: ”în prezent, pe lângă
comunitățile istorice de români din
vecinătatea României, există peste 4
milioane de cetățeni români în afara
granițelor țării, această cifră
reprezentând peste 20% din numărul
total de cetățeni ai României.
Guvernul urmărește să contribuie la
prezervarea și afirmarea identității
etnice, culturale, religioase și
lingvistice a acestora și să se

Motivația
respingerii
activitatea MF

În ceea ce privește
redistribuirea din
sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite,se propune
respingerea
amendamentului,
întrucât
ordonatorul
principal
de
credite
isi
stabileste
prioritatile
în
utilizarea
fondurilor alocate
prin bugetul sau,
urmand
obiectivele
stabilite
în
documentul
de
politica si strategie
pe anul 2021.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
întrucât sursa de
finanţare indicată
o
reprezintă
bugetul aceleiaşi

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

16. Legea Bugetului de stat pe anul 2021
Secretariatul General al Guvernului,
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Anexa 3/13/02,
Capitolul 6701
Grupa/Titlul 59
Art 12

Se propune suplimentarea cu suma de
220.000 mii lei a bugetului alocat
Secretariatului de Stat pentru Culte,
program cod 255 destinat susținerii
cultelor religioase recunoscute din
România pentru
restaurarea și
conservarea lăcașurilor de cult
monumente istorice și a bunurilor din
patrimoniul cultural național mobil
aparținând cultelor religioase
recunoscute.
Autori:
senator Claudiu-Richard TÂRZIU,
deputat George-Nicolae SIMION
Grupul parlamentar al Alianței pentru

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

consolideze ca partener de încredere
pentru românii de pretutindeni”.
Episcopia Basarabiei de Sud (fostă a
Cetății Albe – Ismail) este o eparhie
transfrontalieră
sufragană
Mitropoliei Basarabiei.

instituții, fără a se
preciza capitolul şi
titlul de cheltuieli
de la care ar urma
să se efectueze
redistribuiri.

Sursa de finanțare:
- Anexa
3/65
Ministerul
Finanțelor – Acțiuni Generale
Redistribuire din sumele alocate
ordonatorului principal de credite
(Secretariatul General al Guvernului)
În
documentul-sinteză
privind
politicile şi programele bugetare ale
SGG, guvernul afirmă că garantează
libertatea de exprimare religioasă, că
sprijină construirea și finalizarea
unor lăcașuri de cult și restaurarea
spațiului eclezial pentru punerea în
valoare a monumentelor istorice
aflate în proprietatea cultelor.
Aceste afirmații sunt contrazise de
alocația propusă pe 2021 pentru
Secretariatul de Stat pentru Culte la
programul 255 cu această destinație.
Alocarea a doar 28.000 de mii lei, o
reducere de 90% față de execuția din
2020 (248.900 de mii de lei) nu se

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât sursa de
finanțare propusă
nu poate fi avută
în
vedere,
deoarece bugetul

Acțiuni
generale
MF este destinat
plății contribuției la
bugetul
UE,
a
dobânzilor
cu
datoria publica și
acțiuni economice
fără legătură cu
activitatea MF

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
Unirea Românilor

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

justifică în condițiile în care
majoritatea
contribuabililor
la
Bugetul de stat sunt credincioși ai
cultelor
religioase
recunoscute.
Această sumă este doar un sprijin
fictiv, fiind imposibilă sprijinirea
reală a activităților menționate.
Tăierea este inacceptabilă întrucât
lăcașurile de cult, multe dintre care
sunt monumente istorice, fac parte
din memoria culturală și identitatea
spirituală a românilor. De aceea
soluția propusă – păstrarea sumelor
alocate măcar la nivelul anului 2020
– este nu numai necesară și
justificată, ci și posibilă.
Prin contrast, alocarea bugetară a
Serviciului de Protecție și Pază ar
urma să crească de la 266.500 mii lei
în 2020 la 401.600 mii lei propuși
pentru 2021. Această creștere nu se
justifică prin nimic. Nici investițiile
în infrastructură și dotări cu
echipamente și tehnologie nu
legitimează o asemenea mărire
specaculoasă, care semnalează riscul
deraierii către un stat polițienesc
represiv.
Sursa de finanțare:
- Anexa
3/65
Ministerul
Finanțelor – Acțiuni Generale

În ceea ce privește
redistribuirea din
sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite,se propune
respingerea
amendamentului,
întrucât
ordonatorul
principal
de
credite
isi
stabileste
prioritatile
în
utilizarea
fondurilor alocate
prin bugetul sau,
urmand
obiectivele
stabilite
în
documentul
de
politica si strategie
pe anul 2021.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
întrucât sursa de
finanţare indicată
o
reprezintă
bugetul aceleiaşi
instituții, fără a se

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare
Redistribuire din sumele
alocate
ordonatorului
principal
de
credite
(Secretariatul General al
Guvernului).

preciza capitolul şi
titlul de cheltuieli
de la care ar urma
să se efectueze
redistribuiri.

Construire 2 capele mortuare in
localitățile Sâmboleni și Năoiu,
comuna Cămărașu, jud. Cluj (există
PT uri în lucru). Valoare estimată
1.000.000 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul
exercițiului
bugetar.
Se
propune
respingerea

-

17. Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, Se suplimentează suma prevăzută în
Secretariatul General al Guvernului
anexa 3/13/02 art.12 susținerea
cultelor, Secretariatul General al
Guvernului, cu 1.000 mii lei.

Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu

Motivația
respingerii

Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului

Grup parlamentar PSD

18. Anexa 3/13/02 art.12 susținerea cultelor, Se suplimentează suma prevăzută în Construire capelă în localitatea Beliş,
Secretariatul General al Guvernului
anexa 3/13/02 art.12 susținerea com Beliș, jud. Cluj. 250 mp (există

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexă/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenență politică)
grupă/titlu/articol/alineat
cultelor, Secretariatul General
Guvernului, cu 679 mii lei.

Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/sursa
de finanțare

Motivația
respingerii

al SF) Valoare estimată 140.000 Eur, amendamentului
aprox 679.000 lei
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
Sursa de finanțare: Fondul de deoarece Fondul
rezervă
rezervă bugetară la dispoziţia de
bugetară
la
Guvernului
dispoziția
Guvernului
prevăzut
în
proiectul bugetului
de stat pe anul
2021 este limitat și
se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente
sau neprevazute
apărute în timpul
exercițiului
bugetar.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/14 Ministerul Afacerilor Externe

Nr.
crt.

Articol din lege/ anexa/
capitol/ paragraf/ grupa/
titlul/ articol/ alineat

Text amendament propus (autor,
apartenență politică)

Se propune suplimentarea cu suma
de 3.955.400 lei pentru 25
posturilor de Ministru consilier
promovare comercial – economică
în cadrul ambasadelor României, în
interesul statului.

1.

Ministerul Afacerilor Externe,
Anexa nr. 3/14 Capitolul 5001 Deputat Simona Bucura/ Grupa 10 / Titlu „Cheltuieli Oprescu,
de personal”
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/ sursa
de finanțare

Motivația respingerii

Alocarea de fonduri Ambasadelor
României din Statele Unite ale
Americii, Canada, Marea Britanie,
Italia, Franța, Germania, Austria,
Belgia, Suedia și Olanda pentru
acoperirea cheltuielilor salariale
pentru câte un atașat economic în
vederea atragerii de investitori,
precum și pentru activitatea
permanentă din aceste misiuni
diplomatice.
Având în vedere nevoia de investiții
în economie și concurența acerbă
din Europa Centrală și de Est în ce
privește atragerea de investiții
străine pentru activități cu valoare
adăugată mare, este nevoie de
angajat persoane profesioniste care
să se implice activ în acest sens.

Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
-potrivit prevederilor art. 1 și 2 din
Hotărârea Guvernului nr. 837/1995
cu privire la criteriile de salarizare
în valută şi celelalte drepturi în
valută şi în lei ale personalului trimis
în misiune permanentă în străinătate,
republicată, unitățile trimițătoare
suportă drepturile salariale pentru
personalul
trimis
în
misiune
permanentă în străinătate la misiunile
diplomatice, la oficiile consulare şi la
alte reprezentanţe ale României în
străinătate.

-sursa de finanțare nu poate fi avută
în
vedere
deoarece
potrivit
prevederilor
sus
menționate
drepturile
aferente
atașaților
economici se suportă din bugetul
Economiei,
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului
Ministerului Afacerilor Externe, Antreprenorialului și Turismului.
prin redistribuirea fondurilor din -fondurile
alocate
Ministerului
alte capitole bugetare.
Afacerilor
Externe
au
fost

Nr.
crt.

2.

Articol din lege/ anexa/
capitol/ paragraf/ grupa/
titlul/ articol/ alineat

Ministerul Afacerilor Externe
Anexa nr. 3/ 14 / 1 pag. 1
Capitolul 5000/ titlul 70
Cheltuieli de capital
II. Credite bugetare

Text amendament propus (autor,
apartenență politică)

Motivația amendamentului/ sursa
de finanțare

Motivația respingerii
dimensionate în concordanță cu
atribuțiile şi obiectivele stabilite
pentru anul 2021.

ICR Kiev deţine baza legală internă
de înfiinţare, încă din anul 2007,
partea română înştiinţând partea
ucraineană despre deschiderea ICR
Kiev, cu filială la Cernăuți. ICR
Moscova urma să fie deschis foarte
curând, potrivit asigurărilor repetate
ale MAE. Cadrul legal privind ICR
Moscova și ICR Kiev este asigurat
Autor: senator Claudiu-Richard de Hotărârea de Guvern nr.
492/2004.
Amendamentul
TÂRZIU
urmărește asigurarea reciprocității
în raporturile dintre România și
Grupul parlamentar al Alianței
Ucraina, respectiv, Federația Rusă,
pentru Unirea Românilor
în condițiile în care Ucraina și-a
deschis
un
Centru
Cultural
Ucrainean la București, iar Rusia
și-a deschis în România mai multe
centre culturale (în București, ClujNapoca și Timișoara).
Institutele Culturale Românești din
străinătate au ca obiectiv principal
menținerea și dezvoltarea relațiilor
culturale și spirituale cu românii din
străinătate, în scopul conservării
identității de limbă, cultură și
tradiții a acestora și al antrenării lor
Suma de 90.000 mii lei se va
suplimenta cu 10.000 mii lei în
vederea continuării procesului de
deschidere a Institutului Cultural
Român Kiev, cu filială la Cernăuți,
și a Institutului Cultural Român
Moscova.

Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- potrivit art. 17, alin. (21) din Legea
privind
finanţele
publice
nr.
500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare „Parlamentul
va lua în dezbatere numai
amendamentele prin care se propun
modificări sau completări la proiectul
legii bugetare anuale şi la anexele la
acesta, la creditele bugetare şi/sau de
angajament prezentate de Guvern în
structura prevăzută de art. 36 alin.
(1)”, respectiv bugetele ordonatorilor
principali de credite aprobate pe
capitole, subcapitole, titluri, articole,
precum şi alineate;
- la sursa de finanțare nu se
precizează pozițiile bugetare propuse
a se diminua, ceea ce contravine
prevederilor art. 17, alin. (31) din
Legea nr. 500/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, potrivit
cărora
„modificarea
creditelor
bugetare şi/sau de angajament, ca
urmare a amendamentelor […], se

Nr.
crt.

Articol din lege/ anexa/
capitol/ paragraf/ grupa/
titlul/ articol/ alineat

Text amendament propus (autor,
apartenență politică)

Motivația amendamentului/ sursa
de finanțare

Motivația respingerii

în realizarea intereselor naționale
ale României, consolidarea şi
amplificarea, sub diferite forme, a
relaţiilor cu comunităţile româneşti
de peste hotare.

face numai prin redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale clasificației
bugetare”.

-fondurile
alocate
Ministerului
Afacerilor
Externe
au
fost
Printre atribuțiile principale ale dimensionate în concordanță cu
Institutelor Culturale Românești din atribuțiile şi obiectivele stabilite
străinătate se află și susținerea pentru anul 2021.
inițiativelor pentru dezvoltarea
culturală a comunităților românești
din străinătate, pentru a favoriza
menţinerea legăturilor acestora cu
ţara.

3.

Ministerul Afacerilor Externe
Anexa nr. 3 / 14 / 01 Pag. 1
Capitol 5000

Suma se va completa cu 58.800 mii
lei pentru repatrierea cadavrelor
cetațenilor români decedați în
străinătate.

Sursa de finanțare:
Bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, prin redistribuirea
fondurilor din alte capitole
bugetare.
Este necesară suma de 58.800 mii
lei, deorece numărul cetațenilor
Români decedați în străinătate a
crescut semnificativ, cadavrele lor
necesitând a fi repatriate pe fondul
pandemic specific.

Autor: Deputat Ciprian-Titi
STOICA
Grupul parlamentar Alianța Sursa de finanțare:
Redistribuire din sumele cu
pentru Unirea Românilor.
destinație specifică alocate
ordonatorului principal de credite
(Ministerul Afacerilor Externe)

Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- potrivit art. 17, alin. (21) din Legea
privind
finanţele
publice
nr.
500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare „Parlamentul
va lua în dezbatere numai
amendamentele prin care se propun
modificări sau completări la proiectul
legii bugetare anuale şi la anexele la
acesta, la creditele bugetare şi/sau de
angajament prezentate de Guvern în

Nr.
crt.

Articol din lege/ anexa/
capitol/ paragraf/ grupa/
titlul/ articol/ alineat

Text amendament propus (autor,
apartenență politică)

Motivația amendamentului/ sursa
de finanțare

Motivația respingerii
structura prevăzută de art. 36 alin.
(1)”, respectiv bugetele ordonatorilor
principali de credite aprobate pe
capitole, subcapitole, titluri, articole,
precum şi alineate;

4.

Ministerul Afacerilor
Se propune suplimentarea bugetului
Externe, Anexa nr. 3/ 14
cu suma de 20.000 mii lei pentru
Capitolul
5001/grupa
10/ suplimentarea
personalului
TITLUL I Cheltuieli de consular.
personal

Reducerea taxelor consulare de la 1
februarie 2017, cu aproximativ
66,67% faţă de anul precedent, a
afectat
activitatea
misiunilor
diplomatice în Diaspora, mai ales
organizarea
consulatelor
itinerante, deoarece personalul
aferent era plătit din taxele de

- la sursa de finanțare nu se
precizează poziţiile bugetare propuse
a se diminua, ceea ce contravine
prevederilor art. 17, alin. (31) din
Legea nr. 500/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, potrivit
cărora
„modificarea
creditelor
bugetare şi/sau de angajament, ca
urmare a amendamentelor […], se
face numai prin redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare”.
-fondurile
alocate
Ministerului
Afacerilor
Externe
au
fost
dimensionate în concordanţă cu
atribuţiile şi obiectivele stabilite
pentru anul 2021.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
-majorarea cheltuielilor de personal
ale Ministerului Afacerilor Externe
conduce la nerespectarea plafoanelor
nominale ale cheltuielilor de personal
prevăzute în Strategia fiscal-bugetară
pentru perioada 2021-2023,

Nr.
crt.

5.

Articol din lege/ anexa/
capitol/ paragraf/ grupa/
titlul/ articol/ alineat

Ministerul Afacerilor
Externe, Anexa nr. 3/14/01
capitolul 5101/ titlul 70
Cheltuieli de capital

Text amendament propus (autor,
apartenență politică)

Motivația amendamentului/ sursa
de finanțare

Autorul amendamentului:
Deputat Boris Volosatîi
Grupul parlamentar AUR

urgenţă în cauză.

Se propune alocarea sumei de
10.000 mii lei pentru extinderea
rețelei consulare prin înfiinţarea
unui birou consular în zona
Ungheni.

Majorarea sumei în vederea
înfiinţării unui nou birou consular
în zona Ungheni se justifică ţinând
cont de numărul mare de persoane
repuse în drepturile de cetățeni
români din zonă, ce ar putea avea
astfel
posibilitatea
depunerii
jurământului
de credință la
Ungheni.
Jurământul de credință poate fi
depus doar la Bălți, Chișinău și
Cahul, ceea ce provoacă mari
incomodități și cozi interminabile.

Autorul amendamentului:
Deputat Boris Volosatîi
Grupul parlamentar AUR

Sursa de finanţare: Bugetul
Ministerului Afacerilor Externe,
prin redistribuirea fondurilor din
alte capitole bugetare

Motivația respingerii
- la sursa de finanțare nu se
precizează poziţiile bugetare propuse
a se diminua, ceea ce contravine
prevederilor art. 17, alin. (31) din
Legea privind finanţele publice nr.
500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, potrivit
cărora
„modificarea
creditelor
bugetare şi/sau de angajament, ca
urmare a amendamentelor […], se
face numai prin redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare”,
-fondurile
alocate
Ministerului
Afacerilor
Externe
au
fost
dimensionate în concordanță cu
atribuțiile şi obiectivele stabilite
pentru anul 2021.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- potrivit art. 17, alin. (21) din Legea
privind
finanţele
publice
nr.
500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare „Parlamentul
va lua în dezbatere numai
amendamentele prin care se propun
modificări sau completări la proiectul
legii bugetare anuale şi la anexele la
acesta, la creditele bugetare şi/sau de
angajament prezentate de Guvern în
structura prevăzută de art. 36 alin.

Nr.
crt.

Articol din lege/ anexa/
capitol/ paragraf/ grupa/
titlul/ articol/ alineat

Text amendament propus (autor,
apartenență politică)

Motivația amendamentului/ sursa
de finanțare

Motivația respingerii

Biroul consular de la Ungheni a
fost creat în scopul de a servi cât
mai bine locuitorii din regiune,
însă, pentru a-și atinge obiectivul
stabilit, este necesară extinderea
ariei serviciilor consulare pentru a
putea răspunde cererilor din zona
Ungheni.

(1)”, respectiv bugetele ordonatorilor
principali de credite aprobate pe
capitole, subcapitole, titluri, articole,
precum şi alineate;

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Afacerilor
Externe, prin redistribuirea
fondurilor din alte capitole bugetare

- la sursa de finanțare nu se
precizează poziţiile bugetare propuse
a se diminua, ceea ce contravine
prevederilor art. 17, alin. (31) din
Legea nr. 500/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, potrivit
cărora
„modificarea
creditelor
bugetare şi/sau de angajament, ca
urmare a amendamentelor […], se
face numai prin redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale clasificaţiei
bugetare”.
-fondurile
alocate
Ministerului
Afacerilor
Externe
au
fost
dimensionate în concordanţă cu
atribuţiile şi obiectivele stabilite
pentru anul 2021.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/15 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/para
graf/
grupa/titlul/articol/alineat
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr.3/15/29
PROGRAM - COD OBIECTIV
18: SISTEM INTEGRAT DE
REABILITARE
A
SISTEMELOR
DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE PRECUM ȘI A
STAȚIILOR DE TRATARE A
APEI POTABILE ȘI A APEI
UZATE - A

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația admiterii/respingerii
amendamentului

Se propune alocarea sumei de
59.901 mii lei pentru realizarea
obiectivului:
”Reabilitarea
Sistemului de Apă Uzată a
Orașului Comănești”, judeţul
Bacău.

Una dintre cele mai mari probleme
ecologice ale județului Bacău este
poluarea masivă a râului Trotuș, cu
dejecții netratate din sistemul de
canalizare a orașului Comănești.
Această problemă de mediu
afectează zeci de mii de locuitori ai
județului Bacău și reprezintă un risc
de securitate extrem la adresa
sănătății publice.
Pe de altă parte, administrația locală
a Comăneșiului a refuzat să facă
parte din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Bacău (ADIB) care
a dovedit în ultimii ani, prin
proiectele implementate, că poate
gestiona cu succes problema apelor
uzate.
În
ultimii
ani,
locuitorii
Comăneștiului
s-au plâns în
repetate rânduri că sunt obligați să
suporte
zilnic
mirosurile
de
neimaginat, emise după deversarea

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei
publice.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor in realizarea obiectivelor
de investitii şi repartizarea fondurilor
între proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele publice,

Autori:
Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță
Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-Mihaela Purcărin
Grup parlamentar PSD

1

apelor reziduale în râul Trotuș.
cu modificările
Efectele
poluării
Trotușului ulterioare.
afectează întreg bazinul acestui râu
iar în perspectivă pune în pericol și
locuitorii municipiului Onești.
Compania RAJA, care administrează
rețeaua de apă și canal al acestui
municipiu important din județul
Bacău, pregătește o investiție
majoră, de peste 58 de milioane de
euro, cu finanțare europeană pentru
dezvoltarea infrastructurii de apă și
apă uzată din municipiul Onești.
În cadrul acestui proiect va fi
realizată o nouă sursă de apă pentru
locuitorii municipiului, din râul
Trotuș. În aceste condiții, dacă apele
Trotușului rămân infestate, este pus
în pericol și acest proiect dar și
sănătatea a 50 de mii de băcăuani
din zona Oneștiului.
Sursa de finanţare:
Suma pentru realizarea obiectivului
va fi alocată din fondul destinat
programului: SISTEM INTEGRAT
DE
REABILITARE
A
SISTEMELOR
DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE PRECUM ȘI A
STAȚIILOR DE TRATARE A
APEI POTABILE ȘI A APEI
UZATE - A

şi

completările

2

2.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15/26
Programul 1324: ”Programul
național de construcții de interes
public și social”

Se solicită alocarea sumei de
64.026 mii lei pentru obiectivul:
”Construire corp nou bloc
operator și ATI – Spitalul
Municipal Sfântul Ierarh dr.
Luca Onești, municipiul Onești,
județul Bacău”.
Autori:
Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță
Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-MihaelaPurcărin
Grup parlamentar PSD

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ”Construire corp nou
bloc operator și ATI – Spitalul
Municipal Sfântul Ierarh dr. Luca
Onești, municipiul Onești, județul
Bacău” se poate realiza doar în
corelare cu alocațiile bugetare
destinate ”Programului național
de construcții de interes public și
social”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Sursa de finanțare: sumele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
aferente ”Programului național de Publice și Administrației pentru a fi
construcții de interes public și aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei
social”
publice.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor in realizarea obiectivelor
de investitii şi repartizarea fondurilor
între proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele publice,
cu modificările şi completările
ulterioare.

3

3.

Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Sesuplimentează bugetul
Ministerului Dezvoltării.
Lucrărilor Publice și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 63 mii lei.
Se propune, alocarea sumei 63 mii
lei pentru Apa si canalizare UAT
Bistrița - Bârgăului -Masterplanul
General.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ Dep. PSD
Grup Parlamentar PSD

Autoritățile intenționează să
modernizeze sistemul de alimentare
cu apă și cel de canalizare. În plus,
va fi construită și o stație de epurare.
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului
la infrastructura de apă şi procesarea
apelor uzate, prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare în majoritatea zonelor
rurale se realizeaza prin construcția
unei rețele de distribuție și are
urmatorul efect pozitiv:
reduce riscul asupra sănătăți umane,
prin furnizarea de apa tratată în
mediul rural.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

4

4.

5.

Anexa 3/15/02 Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II
sunt
prevăzute
credite
de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se propune suma de 243 mii lei,
pentru cofinanțare construire rețea
de canalizare, stație de epurare și
extindere rețea de apă în Comuna
Budacu de Jos, județul Bistrița –
Năsăud, depus prin PNDL .
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Dep. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 10
mii lei, pentru proiectul Construire
cabinete medicină generală în
localitatea Budacu de Jos, județul
Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD

Acest proiect, depus și finanțat prin
programul PNDL a dus la o bună
dezvoltare a Comunei Budacu de
Jos, iar prin acest proces de
cofinanțare
și
adoptare
a
amendamentului
rezultatele
procesului de dezvoltare pentru
județul Bistrița Năsăud, în Comuna
Budacu de Jos vor fi unele majore în
dezvoltarea infrastructurii.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Infrastructura și serviciile de baza în
comunitățile rurale sunt neadecvate
atât din punct de vedere al calității
dar mai cu seama a funcționalității
acestora. Acestea reprezintă
principalele elemente care mențin un
decalaj accentuat intre zonele rurale
si zonele urbane și cu atât mai mult,
o piedicăîn calea egalității de șanse
și a dezvoltării socio-economice a
zonelor rurale. Astfel dezvoltarea și
modernizarea serviciilor reprezintă
nevoi de bază pentru populația
rurală. Accesul limitat la acestea este
reflectat într-un grad redus de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

5

Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Dep. PSD
Grup Parlamentar PSD

atractivitate a spațiului rural atât
pentru antreprenori dar și pentru
tinerii din aceste zone. Deficiențele
ce decurg dintr-o infrastructură
locală slab dezvoltată determină de
asemenea decalaje privind calitatea
vieții în mediul rural.
Prin acest program avizat favorabil
cu respectarea standardelor și
cerințelor actuale din domeniu, se va
realiza un pas înainte în vederea
creșterii calității serviciilor de bază
ale populației.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

6.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 100
mii lei pentru construcție teren
sport, comuna Tagu, județ BistrițaNăsăud.
Autori:

Proiectul este necesar pentru a
promova accesul tuturor locuitorilor
la acest teren de sport, în vederea
desfășurării activităților recreative.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare:
dispoziţia Guvernului se repartizează
Realocarea din Fondul de rezervă a unor Ordonatori principali de credite
Guvernului, Buget MFP – acțiuni pe bază de Hotărâre a Guvernului
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
Capitol 50.01
timpul exerciţiului bugetar
6

7.

Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
de Dezvoltare Locală – Etapa II
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 500
mii lei pentru construire dispensar
uman cu locuință de serviciu,
comuna Budești, județ BistrițaNăsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

8.

Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 600
miiconstruire Teren sport în
Comuna Budești.
Autori:

Infrastructura si serviciile sanitare de
baza în comunitățile rurale sunt
neadecvate atât din punct de vedere
al calității dar mai cu seamă a
functionalității acestora. Proiectul
promovează accesul medicilor în
localitate.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
Sursa de finanțare:
pentru finanţarea unor cheltuieli
Realocarea din Fondul de rezervă a urgente sau neprevăzute apărute în
Guvernului, Buget MFP – acțiuni timpul exerciţiului bugetar
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Investiția este necesară a fi realizată
cu scopul de a crește calitatea vieții
și activităților sportive a locuitorilor.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Proiect nu este depus în cadrul
publice, Fondul de rezervă la
PNDL/CNI.
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
Sursa de finanțare:
urgente sau neprevăzute apărute în
Realocarea din Fondul de rezervă a timpul exerciţiului bugetar
7

Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Grup Parlamentar PSD
9.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 109
mii lei, - Extinderea, reabilitarea
și
modernizarea
sediului
administrativ al
Primăriei din
comuna Căianu Mic județul
Bistrita – Năsăud.

Acest proiect are drept scop
îmbunătățirea
infrastructurii
autorităților locale va aduce cadrul
organizator
necesar
pentru
desfășurarea serviciilor publice

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

Sursa de finanțare:

Grup Parlamentar PSD

.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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11.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 133.
mii
lei
Modernizarea
infrastructurii rutiere locale in
Comuna Căianu Mic, jud. BistrițaNăsăud Lot 2.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Acest nou proiect din Comuna
Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud
Lot 2. se propune admiterea
amendamentului, întrucât drumurile
sunt greu practicabile pentru
locuitori.

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 764.
mii lei, pentru programul aflat in
execuție - Construirea rețelei
publice de apa uzata menajera în
Comuna Ciceu-Giurgesti – județul
Bistrița- Năsăud.

Aprobarea acestui amendament este
necesar, deoarece acest proiect se
află în execuție iar desfășurarea lui
prin alocarea sumei va conduce la
înființarea unei rețele de canalizare
pentru colectare ape uzate și a unei
stații de epurare și tratare necesar
pentru a respecta Directiva
europeană apă-canal.

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
9

Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

12.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Sursa de finanțare:

Grup Parlamentar PSD

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 250.
mii lei, - Construire Capela
Mortuara în Localitatea CiceuGiurgesti, județul Bistrița- Năsăud.

Lipsa acestui obiectiv social,face
posibilă perpetuarea unui obicei
străvechi și nesănătos de păstarea
morților, tinp de trei zile în casă,
chiar și în zilele de vară,când,
datorită căldurii, securitatea sanitară
a membrilor familiei, este pusăîn
pericol.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

In lipsa resurselor financiare
suficiente, pentru susținerea
investițiilor publice, administrația
locală nu a prioritizat corect
fondurile, probabil și datorită
faptului ca în Tautii exista o soluție
de avarie. Într-o perspectivă
apropiată, situația se pote schimba,
peste noapte, punând comunitatea
localăîntr-o situație, cel puțin
delicată.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Pană acum nu s-a pus cu acuitate
această problemă,dar nevoia unui
astfel de serviciu social se simte din
ce în ce mai puternic. Legea apărută
10

in 2014 impune acest lucru.
Sursa de finanțare:

13.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
400.mii lei, pentru - Îmbunătățirea
conținutuluidigital și a
infrastructurii TIC in școala
Gimnaziala Ciceu-Giurgesti,
județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP –acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Aprobarea acestui amendament, vă
facilita accesul la educație a elevilor
din școala Gimnaziala CiceuGiurgesti, județul Bistrița- Năsăud.
Educația poate beneficia de pe urma
deschiderii către experiențele și
proiectele concrete, a noilor
instrumente și materiale de studiu,
precum și a resurselor educaționale
deschise (RED). Elevii și studenții
pot dobândi mai multă autonomie
prin colaborarea online. Accesul la
tehnologii digitale și utilizarea lor
pot
contribui
la
reducerea
decalajului la învățătură dintre elevii
care
provin
din
medii
socioeconomice favorizate și cei din
medii defavorizate. Tehnicile de
predare personalizate determină
creșterea
motivației
elevilor/studenților prin concentrarea
personalizată
a
eforturilor
profesorilor asupra fiecăruia dintre
aceștia în parte.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
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Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

14.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
413.mii lei – Extindere rețea apă
din Localitatea Coșbuc, județul
Bistrița- Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

Acest proiect, aflat în execuție și
aprobat prin acest amendament va
duce către finalizarea lui în folosul
dezvoltări
infrastructurii
și
beneficiul locuitorilor.

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Grup Parlamentar PSD
15.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
136.mii lei - Reabilitare și

Acest program de reabilitare li
dezvoltare se află în execuție.
Aprobarea amendamentului va duce
la finalizarea acestui proiect care
este necesar dezvoltării in domeniul
educației.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
12

Modernizare Școala Gimnazială
''George Cosbuc'' in Localitatea
Cosbuc, județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

16.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 130.
mii lei, - Extindere retea electricaValea lui Mailat, în Localitatea
Cosbuc, județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Planul de acțiune este un instrument
important care asigură planificarea
sectorială a politicii energetice a
administrației publice locale, parte
intrinsecă a politicilor publice de
dezvoltare economică și socială.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
Sursa de finanțare:
urgente sau neprevăzute apărute în
Realocarea din Fondul de rezervă a timpul exerciţiului bugetar
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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17.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 258.
mii lei - Înființare rețea de
canalizare cu stație de epurare în
localitatea Dumitrita, Comuna
Dumitrita, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

18.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
587.mii lei - Reabilitare
,modernizare ,extindere si dotare
asezamant cultural in Budacu de
Sus, judetul Bistrita-Nasaud.

Autoritățile intenționează să
modernizeze sistemul de alimentare
cu apă și cel de canalizare. În plus,
va fi construită și o stație de epurare.
Îmbunătățirea calității și a accesului
la infrastructura de apă și procesarea
apelor uzate, prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă și
canalizare în majoritatea zonelor
rurale se realizează prin construcția
unei rețele de distribuție și are
următorul efect pozitiv:
reduce riscul asupra sănătăți umane,
prin furnizarea de apa tratată în
mediul rural.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Pentru desfășurarea, în bune
condiții, a unor activități cu specific
cultural-artistic,
locuitorii
din
Budacu de Sus, județul BistrițaNăsăud , și-au exprimat dorința de a
beneficia de un spațiu adecvat
pentru evenimente culturale. Prin
aprobarea acestei finanțări este
nevoie de o amenajare, în condiții
moderne, a spațiului aferent
centrului civic al localității.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
14

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

19.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
1.707 mii lei - Modernizarea
infrastructurii rutiere de drumuri
forestiere in comuna Dumitrita,
judetul Bistrita-Nasaud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Acest proiect, aflat deja în execuție
prin programul AFIR necesită
suplimentarea fondului de investiție
fiind necesar pentru a se putea
interveni în cazul unor incendii, dar
și pentru a se putea desfășura diferite
lucrări silvice.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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20.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Motivaţia amendamentului
Se propune admiterea
amendamentului, întrucât în prezent
unele dintre drumuri sunt in
continuare de pământ. Dezvoltarea
acestei zone depinde în mare măsură
de calitatea infrastructurii existente
în mod special de calitatea căilor de
comunicație terestră, adică drumuri
Se suplimentează cu suma de
respectiv străzi. Străzile care
741.mii lei - Construire poduri prezintă tema prezentei documentații
rutiere si asfaltare străzi în comuna sunt de importanță majoră pentru
Dumitrita, judetul Bistrița-Năsăud. comuna acestea fiind importante căi
de comunicare rutieră, prin
Autori:
modernizarea acesteia se va asigura
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
desfășurarea circulației în condiții de
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
siguranță și confort pe teritoriul
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
comunei.
Grup Parlamentar PSD
Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Structura rutieră existentă nu face
față intensității traficului.

21.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 150

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Construirea unei sali de sport este
extrem de importantă în contextul
intgrării
europene,
normele
impunând un număr mai ridicat de
ore alocate sportului și întreţinerii
fizice a copiilor. Aceştia vor
beneficia astfel de aparatură și dotari
moderne, vor învăţa să practice sport

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
16

22.

mii lei pentru - Construire sala de
sport in Galații Bistritei-prin
depunere CNI, în județul BistrițaNasăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administratției- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
600.mii lei pentru - Modernizare
strazi in comuna Galatii Bistritei
judetul Bistrita-Nasaud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

de plăcere şi se vor organiza
competiţii sportive între clase.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se propune admiterea
amendamentului, întrucât drumurile
comune sunt greu practicabile pentru
locuitori.Se doreşte crearea unor
condiţii moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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23.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
100.mii lei - Achiziționare tablete
pentru elevi, în Comuna Josenii
Bârgăului, judetul Bistrita-Nasaud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

24.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Investițiile
în
domeniul
infrastructurii școlare sunt vitale
desfășurării procesului educațional.
Elevii din localitate vor beneficia de
condiții îmbunătățite în timpul
evoluției
educaționale
prin
procurarea
acestor
dispozitive
esențiale.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de.
Se propune suma de 200.mii lei
pentru - Extindere rețea apă-canal
în Josenii Bârgăului, în județul
Bistrița – Năsăud.

Este necesară aprobarea
amendamentului deoarece Comuna
este în continuă expansiune,
racordarea la rețea de apă – canal
este în interes public a locurilor de
consum este de interes public.

Autori:

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

18

Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

25.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Pentru anul 2021, în proiectul de
buget, pentru județul Bistrița
Năsăud este propusă suma 11,217
mii lei finanțare.
Se propune suma de 22.271 mii
lei, - 22.271 mii lei - Consolidare,
reabilitare si modernizare drumuri
afectate de calamitati in comuna
Maieru, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Investitia va asigura un grad sporit
de confort cetățenilor din Comuna
Maieru, județul Bistrița-Năsăud.
Va crește siguranța în trafic și va
contribui la diminuarea suspensiilor
solide și a cantitații de dioxid de
carbon

26.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
6.029 mii lei - Asfaltare capete de
strazi in Comuna Maieru, județul

Investiția este necesară a fi realizată
cu scopul de a crește calitatea vieții
locuitorilor. Programul se află în
derulare.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a pentru finanţarea unor cheltuieli
Guvernului, Buget MFP – acțiuni urgente sau neprevăzute apărute în
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, timpul exerciţiului bugetar
Capitol 50.01

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
19

27.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

28.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
19.525 mii lei, - Modernizare
drumuri de interes local in
Comuna Milaș, județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
1.023 mii lei - Reabilitare,
modernizare si dotare dispensar
uman din localitatea Milaș, județul
Bistrița-Năsăud.

Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Investitia va asigura un grad sporit
de confort cetățenilor. Va crește
siguranța în trafic și va contribui la
diminuarea suspensiilor solide și a
cantitații de dioxid de carbon

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a unor Ordonatori principali de credite
Guvernului, Buget MFP – acțiuni pe bază de Hotărâre a Guvernului
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
Capitol 50.01
timpul exerciţiului bugetar

Motivaţia amendamentului
Se propune admiterea
amendamentului întrucât în sat nu
există nici dispensar, nici punct
farmaceutic. Locuitorii sunt astfel în
imposibilitatea de a beneficia de
ajutor medical, în condiţiile în care
în perioada de iarnă sunt izolaţi
complet de restul comunei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
20

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
29.

30.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
1.982mii lei - Retea de alimentare
cu apa potabila a localitatii
Comlod, comuna Milaș, județul
Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
2.200 mii lei, - Amenajare pârâul
Picui, in Comuna Monor, județul
Bistrița-Năsăud.

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.
Este necesar înființarea unei rețele
de canalizare de pentru colectare ape
uzate și a existenței unui sistem
centralizat de canalizare în Comună
pentru ca locuitorii acesteia să aibă
avea un nivel decent de trai.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.

Motivația amendamentului: Este
necesară realizarea acestor podețe
deoarece locatarii întampină
dificultăți în a ajunge în propriile
gospodării. Regularizarea albiei ar
împiedica eventualele inundații.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
31.

32.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 950
mii lei - Sistematizare verticala si
parcari la vulcani noroioși, in
Comuna Monor, județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
2.500 mii lei - Rețea publică de
apă uzatăîn Comuna Negrilești,
județul Bistrița-Năsăud.

generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.

timpul exerciţiului bugetar

Program de investiții și de
dezvoltare regionale.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.

Autoritățile intenționează să
modernizeze sistemul de alimentare
cu apă și cel de canalizare. În plus,
va fi construită și o stație de epurare.
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului
la infrastructura de apă şi procesarea
apelor uzate, prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare în majoritatea zonelor
rurale se realizeaza prin construcția
unei rețele de distribuție și are

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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33.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

urmatorul efect pozitiv:
reduce riscul asupra sănătății
umane, prin furnizarea de apa tratată
în mediul rural.

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 50
mii lei, - Inființare distribuție gaze,
localitatea
Nimigea,
județul
Bistrița-Năsăud.

Motivaţia
amendamentului
Se impune introducerea alimentării
cu gaze în, localitatea Nimigea,
județul Bistrița-Năsăuddeoarece în
prezent majoritatea gospodăriilor se
încălzesc cu combustibil solid.
Sursa de finanțare:

timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
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34.

35.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 450
mii lei, - Modernizare si extindere
retea de apa si extindere retea de
canalizare
localitatea
Parva,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 380
mii
lei
Modernizarea
infrastructurii rutiere forestiere,
localitatea Parva, județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

Aprobarea acestui amendament,
facilitează suma pentru a suporta
cheltuielile a proiectului aflat în
execuție, ce duce la modernizarea
infrastructurii județului.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
Sursa de finanțare:
unor Ordonatori principali de credite
Realocarea din Fondul de rezervă a pe bază de Hotărâre a Guvernului
Guvernului, Buget MFP – acțiuni pentru finanţarea unor cheltuieli
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Capitol 50.01

Se solicită admiterea
amendamentului deoarece prin
dezvoltarea infrastructurii rutiere
forestiere din zonă se creează
premisele unor oportunități de
dezvoltare pentru populație, pentru
agenții economici, pentru
colectivitățile locale și regionale.

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
24

Grup Parlamentar PSD

36.

37.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 970
mii. lei - Infiintare si amenajare
parc tematic localitatea Parva,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Un termen folosit pentru a descrie
un parc de distracții care este
proiectat pentru a transporta o temă
într-una sau mai multe zone ale
parcului. Tema poate transfera la
plimbări şi atracţii în acest domeniu,
de asemenea. Se propune admiterea
amendamentului, întrucât în zona nu
sunt amenajate astfel de spatii pentru
copii.

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.

Aprobarea acestui amendament, vă
facilita accesul la educație a elevilor
din școala Gimnaziala, din ”Vasile
Scurtu” județul Bistrița- Năsăud.
Educația poate beneficia de pe urma
deschiderii către experiențele și
proiectele concrete, a noilor

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
25

Se suplimentează cu suma de 570
mii lei, Consolidare, modernizare,
extindere
si
dotare
Scoala
Gimnaziala ”Vasile Scurtu” din
localitatea Parva, județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

instrumente și materiale de studiu,
precum și a resurselor educaționale
deschise (RED). Elevii și studenții
pot dobândi mai multă autonomie
prin colaborarea online. Accesul la
tehnologii digitale și utilizarea lor
pot
contribui
la
reducerea
decalajului la învățătură dintre elevii
care
provin
din
medii
socioeconomice favorizate și cei din
medii defavorizate. Tehnicile de
predare personalizate determină
creșterea
motivației
elevilor/studenților prin concentrarea
personalizată
a
eforturilor
profesorilor asupra fiecăruia dintre
aceștia în parte.

unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:

38.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 150
mii lei, Platforma de depozitare a
gunoiului de grajd, amenajare
drum de acces - din localitatea

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Aprobarea acestui amendament,
facilitează suma pentru a suporta
cheltuielile a proiectului, ce duce la
modernizarea infrastructurii
județului.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
Sursa de finanțare:
unor Ordonatori principali de credite
Realocarea din Fondul de rezervă a pe bază de Hotărâre a Guvernului
Guvernului, Buget MFP – acțiuni pentru finanţarea unor cheltuieli
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, urgente sau neprevăzute apărute în
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39.

40.

Parva, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 300
mii lei, Gradinita cu program
normal, amenajare curte localitatea
Parva, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Capitol 50.01

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Proiect nou depus în cadrul PNDL.

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
8,341 mii lei - Modernizare strada
Valea Popii si Valea Schitului,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:

timpul exerciţiului bugetar

Acest proiect, are nevoie de
cofinanțare, iar Sumele sunt
necesare pentru buna desfăşurare a
activităţii preșcolarilor acestor
grădinițe. Unitatea de învățământ
necesită lucrări de reabilitare
necesare pentru siguranța copiilor.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a timpul exerciţiului bugetar
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

41.

42.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
33,549 mii lei - Modernizare strazi
în Comuna Poiana Ilvei,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
2,437. mii lei
Centru After
School, Comuna Poiana Ilvei,
județul Bistrița-Năsăud.

Proiect nou depus în cadrul PNDL.

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.
Proiect nou depus în cadrul PNDL.
Având în vedere gradul scăzut de
înscriere a copiilor în creșe, de doar
3% la nivel național, amendamentul
va asigura construirea unei creșe în
fiecare comună, conform
Programului de Guvernare PSD
2017 – 2020, Capitolul Politici în
domeniul educației, Măsura 2
“Dezvoltarea sistemului de educație
timpurie”, care prevede construcția a

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

2.500 de creșe, grădiniţe și unități
after-school.

Sursa de finanțare:

43.

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Creșterea calității vieții culturale Se
propune
respingerea
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și locuitorilor
din
localitățile amendamentului intrucat:
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL menționate.
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
II sunt prevăzute credite de
de Dezvoltare Locală – Etapa II
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
angajament în suma 397.390 mii
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
lei de și credite bugetare în suma
publice, Fondul de rezervă la
de 3.501.500 mii lei.
dispoziţia Guvernului se repartizează
Se suplimentează cu suma de
unor Ordonatori principali de credite
2,437.mii lei - Modernizare camin
pe bază de Hotărâre a Guvernului
cultural, Comuna Poiana Ilvei,
pentru finanţarea unor cheltuieli
județul Bistrița-Năsăud.
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Autori:
Sursa de finanțare:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Realocarea din Fondul de rezervă a
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
Grup Parlamentar PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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44.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
4.000 mii lei, - Rețea de canalizare
și stație de epurare în Localitățile
Domnești, Mărișelul, Măgurele,
Bârla și Sântioana, Comuna
Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

45.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
1.600 mii lei, Modernizarea
infrastructurii rutiere agricole în
Comuna Mărișelu,
județul
Bistrița-Năsăud.

Autoritățile intenționează să
modernizeze sistemul de alimentare
cu apă și cel de canalizare. În plus,
va fi construită și o stație de epurare.
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului
la infrastructura de apă şi procesarea
apelor uzate, prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare în majoritatea zonelor
rurale se realizeaza prin construcția
unei rețele de distribuție și are
urmatorul efect pozitiv:
reduce riscul asupra sănătăți umane,
prin furnizarea de apa tratată în
mediul rural.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Infrastructura si serviciile de baza in
comunitatile rurale sunt neadecvate
atat din punct de vedere al calitatii
dar mai cu seama a functionalitatii
acestora.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
Sursa de finanțare:
unor Ordonatori principali de credite
Realocarea din Fondul de rezervă a pe bază de Hotărâre a Guvernului
Guvernului, Buget MFP – acțiuni pentru finanţarea unor cheltuieli
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
46.

47.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
10.650 mii lei, Modernizare străzi,
în Comuna Mărișelu,
județul
Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL
de Dezvoltare Locală – Etapa II
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de
1.900 mii lei, Construire dispensar
uman în Comuna Mărișelu,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:

Capitol 50.01

Investitia va asigura un grad sporit
de confort cetățenilor din Comuna
Bistrița Bârgăului.
Va crește siguranța în trafic și va
contribui la diminuarea suspensiilor
solide și a cantitații de dioxid de
carbon

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a pentru finanţarea unor cheltuieli
Guvernului, Buget MFP – acțiuni urgente sau neprevăzute apărute în
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, timpul exerciţiului bugetar
Capitol 50.01

Infrastructura si serviciile sanitare de
baza in comunitatile rurale sunt
neadecvate atat din punct de vedere
al calitatii dar mai cu seama a
functionalitatii acestora. Proiectul
promovează accesul medicilor în
localitate.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

48.

49.

Sursa de finanțare:

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Anexa
3/15/02
Ministerul Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Creșterea calității vieții culturale Se
propune
respingerea
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Dezvoltării, Lucrărilor publice și locuitorilor
din
localitățile amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Administrației- Programul Național administrației – Programul PNDL menționate.
II sunt prevăzute credite de
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
de Dezvoltare Locală – Etapa II
angajament în suma 397.390 mii
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
lei de și credite bugetare în suma
dispoziţia Guvernului se repartizează
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 200.
unor Ordonatori principali de credite
mii lei, - Reabilitare Cămin
pe bază de Hotărâre a Guvernului
Cultural în Comuna Mărișelu,
pentru finanţarea unor cheltuieli
județul Bistrița-Năsăud.
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Sursa de finanțare:
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Realocarea din Fondul de rezervă a
Grup Parlamentar PSD
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

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

Pentru Comuna Prundu Bârgăului
se
propune
reabilitarea
si
eficientizarea energetica a Scolii
Generale 1-4, suma alocata acestui
obiectiv de investiții este de 273
mii lei.

Acest proiect de investiții va asigura
un grad sporit de confort elevilor
din comuna Prundul Bârgăului si va
facilita accesul la educație pentru
copiii din ciclul primar.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
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Sursa de finanțare:
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

50.

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

Grup parlamentar PSD
Pentru comuna Prundu Bârgăului
se
propune
amenajarea
arhitecturala
și
peisagistica,
precum și refacerea trotuarelor
accese, amenajare zonei pietonale,
suma alocata acestui proiect fiind
de 2.720 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

51.

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

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Construcția de trotuare pe lângă
drumurile naționalei europene pe
raza comunelor este o obligație
elementară
a
administratorului
drumului astfel ca locuitorii să poată
circula în mod civilizat și în
siguranță. Este necesară refacerea
trotuarelor existente și în contextul
asfaltării străzilor.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Asigurarea unor condiții mai
bune in accesul pietonal, facilitarea
circulației rutiere si optimizarea
spatiilor libere dintre blocuri pentru
ca locuitorii sa beneficieze de locuri
de parcare destinate.

Pentru comuna Prundu Bârgăului
se propune modernizarea si
amenajarea accesului pietonal,
accesul rutier si spatii de parcare
in zona blocurilor la Balta, suma
alocata acestui proiect fiind de
1.795 mii lei.
Autori:
Sursa de finanțare:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Realocare din Fondul de rezervă al
Senator Ioan Denes
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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Grup parlamentar PSD

52.

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

Pentru comuna Prundu Bârgăului
se propune modernizarea străzilor
in comuna Prundu Bârgăului (22
străzi), suma alocata acestui
proiect fiind de 1.795 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

53.

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

generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât în prezent
străzile din comuna sunt greu
practicabile de către locuitorii
comunei. De asemenea accesul
locuitorilor
către
principalele
instituții si puncte de interes din
localitate se realizează cu dificultate.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Unitatea medico – sociala este
esențiala pentru locuitorii din
comuna
Prundu
Bârgăului.
Condițiile actuale nu sunt adecvate
si nici suficiente pentru buna
desfășurare a activității in aceasta
locație, drept urmare se propune
admiterea amendamentului.

Pentru comuna Prundu Bârgăului
se propune supraetajarea corpului
B si C, recompartimentări
interioare, refacere împrejurime si
amenajare curte, unitatea medicosociala Susenii Bârgăului, suma
alocata acestui proiect fiind de
2,948 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Sursa de finanțare:
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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54.

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

Grup parlamentar PSD

generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Pentru comuna Rebra se propune
realizarea drumurilor de interes
local si comunal, suma alocata
acestui proiect fiind de 1,200 mii
lei.

Se propune admiterea
amendamentului, întrucât se
dorește creșterea siguranței
circulației pe drumurile comunei. De
asemenea acest proiect are ca
finalitate crearea unor condiții
moderne de tranzit local. Putem
declara in acest caz ca este vorba
despre
o
investiție
necesara
dezvoltării ulterioare a zonei.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Anexa nr. 3/15/02 Capitol
Pentru comuna Rebra se propune In comuna Rebra este necesar un
7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38 prelungirea infrastructurii de apa si sistem de alimentare cu apa și
- Programul Național de Dezvoltare canal, suma alocata acestui proiect canalizare pentru desfășurarea în
Locală, Ministerul Lucrărilor
fiind de 200 mii lei.
condiții decente a activităților
Publice, Dezvoltării și
zilnice.
Autori:
Administrației
Se dorește crearea unor condiții
Deputat Vasile Daniel Suciu
moderne de trai si asigurarea unei
Deputat Bogdan Gruia Ivan
calități superioare a apei potabile.
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

55.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
56.

57.

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

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

Pentru comuna Rebra se propune
implementarea
unui
sistem
inteligent de gaz, suma alocata
acestui proiect fiind de 400 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Implementarea
unui
sistem
inteligent de gaz va facilita
cetățenilor condiții normale și
necesare traiului zilnic, in condiții
optime de siguranță.

Pentru comuna Rodna se propune
modernizarea infrastructurii rutiere
forestiere, suma alocata acestui
proiect fiind de 1.515 mii Lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Sumele
sunt
necesare
pentruîmbunătățirea
infrastructuriirurale
șicreșterea
gradului decivilizație în acest spațiu.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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58.

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

Pentru comuna Rodna se propune
extinderea
sistemului
de
alimentare cu apă si rețea de apa
uzata, suma alocata acestui proiect
fiind de 1.650 mii Lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

In comuna Rodna este nevoiede
extinderea rețelei de apa potabile
pentru desfășurarea în condiții
optime a activităților zilnice ale
populației. Putem vorbi despre
mărirea gradului de confort al
populației și ridicarea nivelului de
igienă prin crearea posibilității
racordării a gospodăriilor la rețeaua
de canalizare.
Sursa de finanțare:

59.

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

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Acest proiect de investiții va asigura
un grad sporit de confort elevilor
din comuna Rodna si va facilita
accesul la educație pentru copiii din
ciclul primar si pentru cei din ciclul
gimnazial.

Pentru comuna Rodna se propune
reabilitarea și modernizarea Școlii
Generale Florian Porcius, suma
alocata acestui proiect fiind de 717
mii Lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Sursa de finanțare:
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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60.

61.

62.

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

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

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

Pentru comuna Rodna se propune
modernizarea drumului comunal
Rodna-Valea
Vinului,
suma
alocata acestui proiect fiind de
3.203 mii Lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Pentru comuna Rodna se propune
extinderea,
modernizarea
și
echiparea
infrastructurii
educaționale pentru învățământul
profesional și tehnic - Școala
Profesionala
Florian
Porcius
Rodna, suma alocata acestui
proiect fiind de 6.456 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD
Pentru comuna Rodna se propune
amenajarea trotuarelor si achiziția
dispozitivelor de scurgere a apelor
pluviale, suma alocata acestui
proiect fiind de 11.785 mii lei.

Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
este
obligatorie în scopul optimizării
circuitului turistic. De asemenea se
dorește crearea unor condiții
moderne de tranzit local.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Acest proiect de investiții va asigura
un grad sporit de confort elevilor
din comuna Rodna si va facilita
accesul la educație pentru copiii din
ciclul primar si pentru cei din ciclul
gimnazial.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Construcția de trotuare pe lângă
drumurile naționale și europene pe
raza comunelor este o obligație
elementară
a
administratorului
drumului astfel ca locuitorii să poată
circula în mod civilizat si in
siguranță. De asemenea, achiziția

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
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Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

dispozitivelor de scurgere a apelor
pluviale elimina riscul producerii de
viituri
in
urma
producerii
fenomenelor meteorologice extreme
si mențin un cadru sigur si civilizat
pentru locuitorii comunei Rodna.

unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:

63.

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

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
este
obligatorie în scopul optimizării
circulației in comuna Romuli Silva.
De asemenea se dorește crearea unor
condiții moderne de tranzit local
intre principalele instituții si unități
de interes din comuna.

Pentru comuna Romuli Salva se
propune realizarea unei serii de
drumuri locale cu o lungime de 9,5
km (străzile din comuna Salva),
suma alocata acestui proiect fiind
de 969 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD
Sursa de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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64.

65.

66.

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

Pentru comuna Romuli Salva se
propune alimentarea cu gaz a
comunei, suma alocata acestui
proiect fiind de 150 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Implementarea unui sistem de
alimentare de gaz a locuințelor din
comuna Romuli Salva va facilita
cetățenilor condiții normale și
necesare traiului zilnic, in condiții
optime de confort.
Sursa de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Anexa nr. 3/15/02 Capitol
Pentru comuna Romuli Salva se Reabilitarea așezământului cultural
7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38 propune reabilitarea așezământului din comuna Romuli Salva reprezintă
- Programul Național de Dezvoltare cultural, suma alocata acestui o prioritate pentru păstrarea și
Locală, Ministerul Dezvoltării
proiect fiind de 200 mii lei.
promovarea valorilor culturale și
Lucrărilor Publice și Administrației Autori:
tradiționale românești în județ.
Deputat Vasile Daniel Suciu
Sursa de finanțare:
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Realocare din Fondul de rezervă al
Grup parlamentar PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Anexa nr. 3/15, Capitolul 5001 /
Grupa 51/Articol 2/ Alineat 38 Programul National de Dezvoltare
Locală, Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și
Administrației

Pentru comuna Romuli Salva se
propune extinderea rețelei de
canalizare, suma alocata acestui
proiect fiind de 300 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

In comuna Romuli Salva este nevoie
de extinderea rețelei de canalizare
pentru desfășurarea în condiții
optime a activităților zilnice ale
populației. Putem vorbi despre
mărirea gradului de confort al
populației și ridicarea nivelului
de igienă prin crearea posibilității
racordării a gospodăriilor la rețeaua

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
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de canalizare.
Sursa de finanțare:

67.

68.

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

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

Pentru comuna Sânmihaiu de
Câmpie se propune extinderea
rețelei de canalizare in satele
Zoreni si Stupini, suma alocata
acestui proiect fiind de 9.747 mii
lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
In comuna Sânmihaiu este nevoie de
extinderea rețelei de apa potabile
pentru desfășurarea în condiții
optime a activităților zilnice ale
populației. Putem vorbi despre
mărirea gradului de confort al
populației și ridicarea nivelului
de igienă prin crearea posibilității
racordării a gospodăriilor la rețeaua
de canalizare.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Pentru comuna Sânmihaiu de
Câmpie se propune modernizarea
drumurilor de interes local, suma
alocata acestui proiect fiind de
17.448 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
este
obligatorie în scopul optimizării
circulației in comuna Sânmihaiu de
Câmpie. De asemenea se dorește
crearea unor condiții moderne de
tranzit local intre principalele
instituții si unități de interes din
comuna.
Sursa de finanțare:

pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
69.

70.

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

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

Pentru comuna Sânmihaiu de
Câmpie se propune construirea
căminului Zoreni, suma alocata
acestui proiect fiind de 750 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Construirea
căminului
cultural
Zoreni reprezintă o prioritate pentru
păstrarea și promovarea valorilor
culturale și tradiționale românești în
județ.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Acest proiect de investiții va asigura
un grad sporit de confort elevilor
din comuna Sânmihaiu de Câmpie si
va facilita accesul la educație pentru
copiii din ciclul primar si pentru cei
din ciclul gimnazial prin dotarea
unității de învățământ cu toate
echipamentele necesare.

Pentru comuna Sânmihaiu de
Câmpie se propune modernizarea,
extinderea si dotarea Scolii
Gimnaziale Sânmihaiu de Câmpie,
suma alocata acestui proiect fiind
de 4.500 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Sursa de finanțare:
Grup parlamentar PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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71.

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

Pentru comuna Sânmihaiu de
Câmpie se propune construcția
unei Sali de sport, suma alocata
acestui proiect fiind de 2.500 mii
lei.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Proiectul presupune construirea unei
Sali de sport in comuna Sânmihaiu
de Câmpie care să poată acoperi o
arie cat mai largă de sporturi astfel
încât acest obiectiv să devină o
rampă de lansare pentru înalta
performanță
printre
ramurile
sportive nu foarte dezvoltate in zona.
Asigurarea atragerii tinerilor către
mișcare in aer liber in detrimentul
activităților sedentare prin crearea
unui
teren de sport la nivel ridicat al
standardelor.
Construirea unei săli de sporteste
extrem de importantă în
contextul integrării europenenormele
impunând un număr
mai ridicat de ore alocatesportului și
întreținerii fizice a
copiilor. Aceștia vor beneficiaastfel
de aparatură și dotări
moderne, vor învăța să practicesport
de plăcere și se vor
organiza competiții sportive între
clase.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
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Anexa nr. 3/15/02 Capitol
7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38
- Programul Național de Dezvoltare
Locală, Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației

Pentru comuna Silivașu de Câmpie
se propune construirea de locuințe
sociale si de necesitate, suma
alocata acestui proiect fiind de
1.929 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

In comuna Silivașu de Câmpie este
necesara construirea unor locuințe
sociale, care sa se atribuie cu chirie
subvenționată unor persoane sau
familii, a căror situație economică
nu le permite accesul la o locuință în
proprietate sau închirierea unei
locuințe în condițiile pieței. De
asemenea, acest proiect propune
realizarea unei serii de locuințe de
necesitate,
destinate
cazării
temporare a persoanelor și familiilor
ale căror locuințe au devenit
inutilizabile în urma unor catastrofe
naturale sau accidente sau ale căror
locuințe sunt supuse demolării în
vederea realizării de lucrări de
utilitate publică, precum și lucrărilor
de reabilitare ce nu se pot efectua în
clădiri ocupate de locatari. Prin
urmare se propune admiterea
amendamentului, întrucât numărul
crescut al populației, și implicit al
numărului de copii, are nevoie de o
astfel de utilitate publică.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
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7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38
- Programul Național de Dezvoltare
Locală, Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației

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

Pentru comuna Șieu se propune
modernizarea străzilor, pentru
satele Șieu și Ardan, suma alocata
acestui proiect fiind de 150 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
este
esențiala în scopul optimizării
circulației in comuna Șieu. De
asemenea se dorește crearea unor
condiții moderne de tranzit local
intre principalele instituții si unități
de interes din satele Șieu si Ardan..

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Pentru comuna Șieu se propune
înființarea si dotarea Serviciului de
administrație a domeniului public
al comunei, suma alocata acestui
proiect fiind de 200 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Cu un număr de 3000 de locuitori,
pentru comuna Șieu se propune
înființarea si dotarea Serviciului de
administrație a domeniului public
care va asigura dezvoltarea și
întreținerea
rețelei
stradale
comunale, va administra și întreține
spațiile verzi, dar care va avea de
asemenea competente in urmărirea și
controlarea funcționarii rețelei de
apă și canalizare de pe raza unității
administrativ-teritoriale si se va
ocupa de avizarea, coordonarea și
urmărirea
execuției
lucrărilor
edilitare realizate pe domeniul
public.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
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generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

75.

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

Pentru comuna Șieu - Odorhei se
propune extinderea rețelei publice
de canalizare a apelor uzate
menajere (Agrișu de Jos, Agrișu
de Sus, Bretea), suma alocata
acestui proiect fiind de 18.356 mii
lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

76.

In comuna Șieu - Odorhei este
nevoie de extinderea rețelei de
publice de canalizare a apelor uzate
menajere pentru desfășurarea în
condiții optime a activităților zilnice
ale populației. Putem vorbi despre
mărirea gradului de confort al
populației și ridicarea nivelului
de igienă prin crearea posibilității
racordării gospodăriilor la rețeaua
de
canalizare.
Sursa de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Anexa nr. 3/15/02 Capitol
Pentru comuna Șieu - Odorhei se Se
propune
admiterea
7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38 propune modernizarea străzilor din amendamentului,
întrucât
este
- Programul Național de Dezvoltare comuna, suma alocata acestui necesara în scopul optimizării
Locală, Ministerul Dezvoltării
proiect fiind de 19.895 mii lei.
circulației in comuna Șieu - Odorhei.
Lucrărilor Publice și Administrației Autori:
De asemenea se dorește crearea unor
condiții moderne de tranzit local
Deputat Vasile Daniel Suciu
intre principalele instituții si unități
Deputat Bogdan Gruia Ivan
de interes din comuna.
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
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Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
77.

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

Pentru comuna Șieu - Odorhei se
propune
reabilitarea
și
modernizarea Căminului Cultural
în localitatea Bretea, suma alocata
acestui proiect fiind de 1.226 mii
lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

78.

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

Reabilitarea
si
modernizarea
căminului cultural in localitatea
Bretea reprezintă o necesitate pentru
păstrarea și promovarea valorilor
culturale și tradiționale românești în
județ.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Reabilitarea
si
modernizarea
căminului cultural in localitatea
Sirisoara este solicitata din cauza
stării avansate de degradare a
clădirii. Aceasta investiție reprezintă
o necesitate pentru păstrarea și
promovarea valorilor culturale și
tradiționale românești în județ.

Pentru comuna Șieu - Odorhei se
propune
reabilitarea
și
modernizarea Căminului Cultural
în localitatea Șirioara, suma
alocata acestui proiect fiind de 738
mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Sursa de finanțare:
Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al

urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

79.

80.

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

Pentru comuna Șieu - Odorhei se
propune construirea si dotarea
dispensarului
medical
in
localitatea Șieu-Odorhei, suma
alocata acestui proiect fiind de
3.160 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât locuitorii
comunei au nevoie urgentă de acces
la servicii medicale de calitate și în
imediata apropiere. In special in
contextul pandemiei provocate de
virusul Sars-Cov2, este esențiala
dotarea dispensarului medical cu
toata aparatura si echipamentele
necesare unei bune desfășurări a
activității medicale.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Anexa nr. 3/15/02 Capitol
Pentru comuna Șieu - Odorhei se Proiectul presupune construirea unei
7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38 propune construirea si dotarea salii săli de sport in comuna Șieu - Programul Național de Dezvoltare de sport, suma alocata acestui Odorhei care să poată acoperi o arie
Locală, Ministerul Dezvoltării
proiect fiind de 2.500 mii lei.
cat mai largă de sporturi astfel încât
Lucrărilor Publice și Administrației
acest obiectiv să devină o rampă de
lansare pentru înalta performanță
printre ramurile sportive nu foarte
dezvoltate in zona.
Asigurarea atragerii tinerilor către
mișcare in aer liber in

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
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Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

81.

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

detrimentul activităților sedentare se urgente sau neprevăzute apărute în
poate asigura prin crearea unui teren timpul exerciţiului bugetar
de sport la nivel ridicat al
standardelor.
Construirea unei săli de sport
este extrem de importantă în
contextul
integrării
europene,
normele impunând un număr
mai ridicat de ore alocate sportului și
întreținerii fizice a
copiilor. Aceștia vor beneficia
astfel de aparatură și dotări
moderne, vor învăța să practice
sport de plăcere și se vor organiza
competiții sportive între clase.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Construirea
si
modernizarea
căminului cultural in comuna Șieu Odorhei reprezintă o prioritate
pentru păstrarea și promovarea
valorilor culturale și tradiționale
românești în județ.

Pentru comuna Șieu - Odorhei se
propune
construirea
si
modernizarea căminului cultural in
localitatea Cristur-Șieu, suma
alocata acestui proiect fiind de
2.710 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Sursa de finanțare:
Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Capitol 50.01.

82.

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

Pentru comuna Șieuț se propune
construirea rețelei publice de apa
si a unei stații de epurare, suma
alocata acestui proiect fiind de
3.010 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

In comuna Șieuț este nevoie de
extinderea rețelei publice de apa
potabila si realizarea unei stații de
epurare pentru desfășurarea în
condiții optime a activităților zilnice
ale populației. Putem vorbi despre
mărirea gradului de confort al
populației și ridicarea niveluluide
igienă prin crearea posibilității
racordării a gospodăriilor la rețeaua
decanalizare.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Pentru comuna Șieuț se propune Este
necesară
îmbunătățirea
modernizarea
infrastructurii infrastructurii de transport în
rutiere, suma alocata acestui comuna Șieuț, astfel încât să fie
proiect fiind de 587 mii lei.
reduse influențele negative asupra
mediului si condițiilor de trafic
rutier. In același timp prin
Autori:
modernizarea infrastructurii rutiere
Deputat Vasile Daniel Suciu
se asigura confortul populaţiei din
Deputat Bogdan Gruia Ivan
această comună, facilitând de
Senator Ioan Denes
asemenea accesul la principalele
Grup parlamentar PSD
institutii si unitati administrative.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în

Grup parlamentar PSD

83.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol 001/Titlul
51/Articol 02/ Alineat 38 Programul Național de Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației

50

timpul exerciţiului bugetar
Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
84.

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

Pentru comuna Sieut se propune
reabilitarea si consolidarea malului
cursului unei ape, suma alocata
acestui proiect fiind de 600 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

85.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

In comuna Șieuț este necesara
reabilitarea si consolidarea malului
apei deoarece pot avea loc inundații
care
produc
pagube
atât
gospodăriilor populației cât și
culturilor agricole.
Sursa de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Pentru comuna Șieuț se propune În urma investigațiilor arheologice samenajarea centrului civic in au descoperit pe teritoriul satului
localitatea Sebiș, suma alocata Șieuț urme de locuire din epoca
acestui proiect fiind de 500 mii lei. bronzului. În primul și cel de al IIlea Război mondial, Șieuț dă o mare
jertfă de sânge, numărând 35 de
tineri soldați căzuți pe câmpurile de
luptă, pentru eliberarea și întregirea
neamului. Odată cu ocuparea
sovietică apar în Șieuț primele celule
comuniste
care
au
forțat
colectivizarea în anul 1962, doar în
satul Șieuț, celelalte sate rămânând
Autori:
necolectivizate. Ținând cont de toate
Deputat Vasile Daniel Suciu

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

51

Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

aceste date istorice de interes,
amenajarea centrului civic in
localitatea Sebiș reprezintă o
prioritate pentru păstrarea și
promovarea valorilor culturale și
tradiționale românești în județ.
Sursa de finanțare:

86.

Anexa
nr.
3/15/02
Capitol
5001/Titlul 71/Articol 01/ Alineat 02
- Mașini, echipamente și mijloace de
transport, Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației

87.

Anexa
nr.
3/15/02
Capitol
5001/Titlul 55/Articol 01/ Alineat 26
- Transferuri între unități ale
administrației publice, Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Pentru comuna Șieuț se propune Se
propune
admiterea
achiziția
unui
auto
tractor amendamentului deoarece achiziția
multifuncțional, suma alocata unui auto tractor multifuncțional este
acestui proiect fiind de 300 mii lei. necesara bunului mers al activităților
desfășurate
pe
raza
unității
Autori:
administrative.
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Sursa de finanțare:
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Pentru comuna Șieuț se propune Reabilitarea
si
modernizarea
reabilitarea
si
modernizarea centrului cultural in comuna Șieuț
centrului cultural din localitatea reprezintă o prioritate pentru
Lunca, suma alocata acestui păstrarea și promovarea valorilor
proiect fiind de 200 mii lei.
culturale și tradiționale românești în
județ.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
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88.

89.

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

Anexa
nr.
3/15/02
Capitol
5001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 04
- Programul pentru construcții de
locuințe și săli de
sport,
Ministerul
Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației

Senator Ioan Denes

Sursa de finanțare:

Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Pentru comuna Șieuț se propune
amenajarea
si
consolidarea
monumentului
eroilor,
suma
alocata acestui proiect fiind de 400
mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Amenajarea
si
consolidarea
monumentului eroilor in comuna
Șieuț reprezintă o prioritate pentru
păstrarea și promovarea valorilor
culturale și tradiționale românești în
județ.

Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Proiectul presupune construirea si
amenajarea unei baze sportive in
localitatea Sebiș, in comuna Șieuț
care să poată acoperi o arie cat mai
largă de sporturi astfel încât acest
obiectiv să devină o rampă de
lansare pentru înalta performanță
printre ramurile sportive nu foarte
dezvoltate in zona.
Asigurarea atragerii tinerilor către
mișcare in aer liber in detrimentul
activităților sedentare se poate
realiza prin crearea unui teren de
sport la nivel ridicat al standardelor.

Pentru comuna Șieuț se propune
construirea si amenajarea bazei
sportive in localitatea Sebiș, suma
alocata acestui proiect fiind de 700
mii lei.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Construirea unei baze sportiveeste
extrem de importantă în
contextul integrării europenenormele
impunând un număr
mai ridicat de ore alocate sportului și
întreținerii fizice a
copiilor. Aceștia vor beneficiaastfel
de aparatură și dotări
moderne, vor învăța să practicesport
de plăcere și se vor organiza
competiții sportive între clase.
Sursa de finanțare:

90.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Extinderea unei rețele de distribuție
a gazelor naturale va asigura
cetățenilor din comuna Șintereag
condiții normale și necesare traiului
zilnic, in condiții optime de
siguranță si confort.

Pentru comuna Șintereag se
propune extinderea rețelei de
distribuție a gazelor naturale din
comuna, suma alocata acestui
proiect fiind de 24.024 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Sursa de finanțare:
Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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91.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38
- Programul Național de Dezvoltare
Locală, Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației

Pentru comuna Șintereag se
propune
modernizarea
infrastructurii de interes local
(asfaltare străzi), suma alocata
acestui proiect fiind de 5.525 mii
lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

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

Sursa de finanțare:

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
In comuna Șintereag este nevoie de
extinderea rețelei de apa uzata
menajera pentru desfășurarea în
condiții optime a activităților zilnice
ale populației. Putem vorbi despre
mărirea
gradului
de
confort
alpopulației și ridicarea nivelului
de igienă prin crearea posibilității
racordării gospodăriilor la rețeaua
decanalizare.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Grup parlamentar PSD

92.

Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
este
obligatorie în scopul optimizării
circulației in comuna Șintereag. De
asemenea se dorește crearea unor
condiții moderne de tranzit local
intre principalele instituții si unități
de interes din comuna.

Pentru comuna Șintereag se
propune realizarea rețelei de apa
uzata menajera, suma alocata
acestui proiect fiind de 8.522 mii
lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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93.

94.

Anexa
nr.
3/15/02
Capitol
5001/Titlul 55/Articol 01/Alineat 26
– Sprijin financiar pentru construirea
de locuinte,
reabilitarea,
consolidarea
si
extinderea locuințelor

Se suplimentează suma alocată
județului Bistrița - Năsăud cu
suma de 150 mii lei, pentru
comuna Teaca se
propune
achiziția unui imobil in localitatea
Teaca.

In comuna Teaca este necesara
achiziția unui imobil pentru a
îndeplini necesitățile stabilite de
primărie.

existente, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Sursa de finanțare:

Grup parlamentar PSD
Anexa nr. 3/15/02 Capitol
Pentru comuna Teaca se propune
7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38 realizarea unui teren sintetic in
- Programul Național de Dezvoltare localitățile Archiud, Ocnița, Teaca
Locală, Ministerul Dezvoltării
si Pinticu, suma alocata acestui
Lucrărilor Publice și Administrației proiect fiind de 1.000 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Realizarea unui teren sintetic in
localitățile Archiud, Ocnița, Teaca si
Pinticu este extrem de importantă în
contextul
integrării
europene,
normele actuale impunând un număr
mai ridicat de ore alocate sportului și
întreținerii fizice a copiilor.
Acest proiect asigura de asemenea
atragerea tinerilor către mișcare in
aer liber indetrimentul activităților
sedentare prin crearea unui
teren de sport, la nivel ridicat al
standardelor.
Activitățile
recreaționale si stimularea mișcării
in rândul tinerilor sunt in momentul
de fata un aspect esențial in
mobilizarea tinerilor către o viată
sănătoasă.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
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generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

95.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Pentru comuna Teaca se propune
finalizarea conductei de gaz in
localitatea Ocnița, suma alocata
acestui proiect fiind de 550 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

96.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Finalizarea conductei de gaz va
facilita cetățenilor din comuna
Ocnița condiții normale și necesare
traiului zilnic, in condiții optime de
siguranță si confort.
Sursa de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Grup parlamentar PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Pentru comuna Teaca se propune Construcția de trotuare pe lângă
amenajarea
de
trotuare
in drumurile naționale și europene pe
localitatea Teaca, suma acordata raza comunelor este o obligație
acestui proiect fiind de 600 mii lei. elementară
a
administratorului
drumului astfel ca locuitorii să poată
circula în mod civilizat și în
Autori:
siguranță. Este necesară refacerea
Deputat Vasile Daniel Suciu
trotuarelor existente și în contextul
Deputat Bogdan Gruia Ivan
asfaltării străzilor.
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Capitol 50.01.

97.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 71/Articol 01/ Alineat 02
– Mașini, echipamente și mijloace
de transport, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Pentru comuna Teaca se propune
achiziția unei mașini de transport
materiale, suma alocata acestui
proiect fiind de 150 mii lei.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Comuna Teaca este cunoscuta in
datele istorice ca un important
centru de cojocărit, cu atestate
temporale încă din anul 1580. In
prezent locuitorii comunei au
activități agricole in zona creșterii
animalelor,
pomicultura
si
viticultura. Prin urmare este
necesara achiziția unei mașini de
transport materiale care sa asigure
buna desfășurare a activităților
agricole din comuna.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:

98.

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Anexa
nr.
3/15/02
Capitol Pentru comuna Teaca se propune Se propune aprobarea acestui
5001/Titlul 55/Articol 01/Alineat 26 reabilitarea unei case, suma amendament pentru reabilitatea unei
– Sprijin financiar pentru construirea alocata acestui proiect fiind de 350 locuințe, pentru condiții optime de
de locuințe,
mii lei.
trai si siguranță.
reabilitarea, consolidarea si
extinderea locuințelor existente,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
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99.

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

Grup parlamentar PSD

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Pentru comuna Teaca se propune
înființarea centrului recreativ din
localitatea Teaca, suma alocata
acestui proiect fiind de 50 mii lei.

Propunerea de înființare a unui
centru recreativ in localitatea Teaca
reprezintă
un
sprijin
pentru
dezvoltarea
comunei
si
îmbunătățirea serviciilor de baza
destinate populației.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

100.

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

Pentru comuna Tiha Bârgăului se
propune modernizarea drumurilor
(PNDR) - 5.799.774,73 lei, suma
alocata acestui proiect fiind de
1.141 mii lei/cof.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
este
obligatorie în scopul optimizării
circulației
in
comuna
Tiha
Bârgăului. De asemenea se dorește
crearea unor condiții moderne de
tranzit local intre principalele
instituții si unități de interes din
comuna.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
59

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

101.

102.

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

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

Pentru comuna Tiha Bârgăului se
propune construirea rețelei publice
de apă uzată menajeră și a unei
stații de epurare în loc. Piatra
Fântânele, comuna Tiha Bârgăului
(PNDL) - 10.091.098,05 lei, suma
alocata acestui proiect fiind de 411
mii lei/cof.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

In comuna Tiha Bârgăului este
necesara construirea rețelei publice
de apa uzata menajera si a unei stații
de epurare pentru desfășurarea în
condiții optime a activităților zilnice
ale populației. Putem vorbi despre
mărirea gradului de confort al
populației și ridicarea nivelului de
igienă prin crearea posibilității
racordării gospodăriilor la rețeaua de
canalizare.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Pentru comuna Tiha Bârgăului se
propune
extinderea
si
modernizarea
sistemului
de
iluminat
public
(PNDL)
922.918,39 lei, suma alocata
acestui proiect fiind de 70 mii
lei/cof.
Autori:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Se
propune
admiterea
amendamentului
pentru
ca
iluminatul public are rolul de a
asigura atât orientarea cat si
circulația in siguranță a pietonilor si
vehiculelor pe timp de noapte, cat si
crearea unui ambient corespunzător
in orele fără lumina naturala.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
60

Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

103.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

104.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
este
necesara în scopul optimizării
circulației
in
comuna
Tiha
Bârgăului. De asemenea se dorește
crearea unor condiții moderne de
tranzit local.

Pentru comuna Tiha Bârgăului se
propune modernizarea drumului
vicinal La coloană auto și
drumului vicinal La Rusu Nicolae,
suma alocata acestui proiect fiind
de 404 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Sursa de finanțare:
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Pentru comuna Tiha Bârgăului se Se
propune
admiterea
propune consolidarea, reabilitarea amendamentului,
întrucât
este
si
modernizarea
drumurilor necesara în scopul optimizării
afectate în urma calamităților, circulației
in
comuna
Tiha
suma alocata acestui proiect fiind Bârgăului.
Consolidarea
si
de 2.087 mii lei.
reabilitarea drumurilor afectate de
calamitați este vitala pentru buna
desfășurare a activităților din
Autori:
comuna. De asemenea se dorește
Deputat Vasile Daniel Suciu
crearea unor condiții moderne de
Deputat Bogdan Gruia Ivan
tranzit local intre principalele
Senator Ioan Denes
instituții si unități de interes din
Grup parlamentar PSD
comuna.

pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Sursa de finanțare:

105.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Pentru comuna Tiha Bârgăului se Zona Colibița, Tiha Bârgăului,
propune amenajarea camping-ului Valea Străjii reprezintă un areal cu
Valea Străjii, suma alocata acestui un potențial turistic avansat. Datorita
proiect fiind de 100 mii lei.
lacului Colibița din proximitate si a
peisajelor deosebite, dar si a
Autori:
posibilităților de recreere si mișcare
Deputat Vasile Daniel Suciu
din zona precum trasee turistice si de
Deputat Bogdan Gruia Ivan
bicicleta (putem vorbi aici despre
Senator Ioan Denes
tura de 3 ore Valea Străjii Colibița
peste Șaua dintre Casar si Magurita),
Grup parlamentar PSD
se propune amenajarea campingului
Valea Străjii. Printr-o asemenea
facilitate turistica zona va reprezenta
un punct de interes mai accentuat si
va duce la dezvoltarea economica a
comunei.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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106.

107.

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

Pentru comuna Tiha Bârgăului se
propune renovarea Grădiniței
Mureșenii Bârgăului, suma alocata
acestui proiect fiind de 200 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Acest proiect de investiții va asigura
un grad sporit de confort elevilor
din comuna Tiha Bârgăului si va
facilita accesul la educație pentru
copiii din ciclul preșcolar prin
dotarea unității de învățământ cu
toate echipamentele necesare.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Anexa nr. 3/15/02 Capitol
Pentru comuna Uriu se propune Se
propune
admiterea
7001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 38 asfaltare străzi, suma alocata amendamentului,
întrucât
este
- Programul Național de Dezvoltare acestui proiect fiind de 60 mii lei.
necesara în scopul optimizării
Locală, Ministerul Dezvoltării,
circulației in comuna Uriu. De
Lucrărilor Publice și Administrației Autori:
asemenea se dorește crearea unor
condiții moderne de tranzit local
Deputat Vasile Daniel Suciu
intre principalele instituții si unități
Deputat Bogdan Gruia Ivan
de interes din comuna.
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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108.

109.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Pentru comuna Uriu se propune
achiziția unui studiu de fezabilitate
reabilitare dispensar uman, suma
alocata acestui proiect fiind de 160
mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât locuitorii
comunei au nevoie urgentă de acces
la servicii medicale de calitate și în
imediata apropiere. In special in
contextul pandemiei provocate de
virusul Sars-Cov2, este necesara
achiziția unui studiu de fezabilitate
in vederea reabilitării dispensarului
medical.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Pentru comuna Uriu se propune
realizare canalizare Uriu-Ilisuaintroducere apa potabila Hasmasu
Ciceului, suma alocata acestui
proiect fiind de 8.300 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
In comuna Uriu este nevoie de
realizarea rețelei de apa potabila
pentru desfășurarea în condiții
optime a activităților zilnice. Putem
vorbi despre mărirea gradului de
confort al
populației și ridicarea nivelului
de igienă prin crearea posibilității
racordării gospodăriilor la rețeaua
decanalizare.

Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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110.

Extinderea rețelei electrice va avea
implicații majore in ridicarea
nivelului de trai pentru locuitorii din
comuna
Zagra.
Se
propune
admiterea
amendamentului
pentru
ca
iluminatul public are rolul de a
asigura atât orientarea cat si
circulația in siguranță a pietonilor si
vehiculelor pe timp de noapte, cat si
crearea unui ambient corespunzător
in orele fără lumina naturala.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Anexa nr. 3/15/02 Capitol
Pentru comuna Zagra se propune Se
propune
admiterea
5001/Titlul 51 –Transferuri între
reabilitarea
drumului
Zagra- amendamentului,
întrucât
este
unități ale administrației publice,
Perișor, suma alocata acestui necesara in scopul optimizării
proiect fiind de 7.400 mii lei.
circulației in comuna Zagra. De
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
asemenea se dorește crearea unor
condiții moderne de tranzit local.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Sursa de finanțare:
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Realocare din Fondul de rezervă al
Grup parlamentar PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Anexa
nr.
3/15/02
Capitol Pentru comuna Zagra se propune Proiectul presupune construirea unei
5001/Titlul 51/Articol 02/ Alineat 04 Construire Sală de Sport, suma Sali de sport in comuna Zagra care
- Programul pentru construcții de alocata acestui proiect fiind de să poată acoperi o arie cat mai largă
locuințe și săli de
2.000 mii lei.
de sporturi astfel încât acest obiectiv

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Pentru comuna Zagra se propune
extinderea rețelei electrice, suma
alocata acestui proiect fiind de 250
mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

111.

112.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
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sport, Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației

113.

Anexa nr. 3/15/02 Capitol
5001/Titlul 51 –Transferuri între
unități ale administrației publice,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

să devină o rampă de lansare pentru
înalta performanță printre ramurile
sportive nu foarte dezvoltate in zona.
Asigurarea atragerii tinerilor
către mișcare in aer liber in
detrimentul activităților sedentare se
Autori:
poate face prin crearea unui teren de
Deputat Vasile Daniel Suciu
sport la nivel ridicat al standardelor.
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Construirea unei săli de sport este
Senator Ioan Denes
extrem de importantă în contextul
integrării
europene
normele
Grup parlamentar PSD
impunând un număr mai ridicat de
ore alocate sportului și întreținerii
fizice a
copiilor. Aceștia vor beneficia
astfel de aparatură și dotări moderne,
vor învăța să practice
sport de plăcere și se vor organiza
competiții sportive între clase.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Pentru comuna Zagra se propune Se
propune
admiterea
reabilitarea drumului “Pe Pod”, amendamentului, întrucât
suma alocata acestui proiect fiind este necesara în scopul optimizării
de 300 mii lei.
circulației in comuna Zagra. De
asemenea se dorește crearea unor
Autori:
condiții moderne de tranzit local.
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Sursa de finanțare:
Grup parlamentar PSD
Realocare din Fondul de rezervă al

Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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114.

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

Pentru comuna Zagra se propune
modernizare centru civic Zagra,
suma alocata acestui proiect fiind
de 200 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

115.

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

Pentru comuna Zagra se propune
reabilitarea scoală generala Suplai,
suma alocata acestui proiect fiind
de 1.500 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

timpul exerciţiului bugetar

Cu o populație de aproximativ 3500
de locuitori, modernizarea centrului
civic in comuna Zagra reprezintă o
necesitate pentru păstrarea și
promovarea valorilor culturale și
tradiționale românești în județ.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Acest proiect de investiții va asigura
un grad sporit de confort elevilor
din comuna Zagra si va facilita
accesul la educație pentru copiii din
ciclul gimnazial prin dotarea unității
de
învățământ
cu
toate
echipamentele si utilitățile necesare.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
Realocare din Fondul de rezervă al pentru finanţarea unor cheltuieli
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni urgente sau neprevăzute apărute în
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, timpul exerciţiului bugetar
Capitol 50.01
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116.

Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Sesuplimentează bugetul
Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 50.000 mii
lei care se alocă pentru finanțarea
studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate și a documentației
conexe pentru reabilitarea Liceului
de Arte Plastice „Nicolae
Tonitza”, corp A din București,
bd. Iancu de Hunedoara.
Autori:
Oana-Consuela Florea, deputat
PSD
Nicoleta-Matilda
Goleac,
deputat PSD
Ileana-Carmen
Mihălcescu,
deputat PSD
Rodica Nassar, deputat PSD
Diana Adriana Tuşa, deputat
PSD
Alexandru Rafila, deputat PSD
Dan-Cristian Popescu, deputat
PSD
Daniel Tudorache, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Corpul A al Liceului de Arte
Plastice „Nicolae Tonitza” se află
într-o stare avansată de degradare.
Clădirea prezintă fisuri înclinate la
45 de grade în aproape toți stâlpii de
susținere și pereții perpendiculari pe
canalul tehnic aflat în subsolul
clădirii, ceea ce încadrează clădirea
în clasa de risc seismic ridicat. Din
cauza riscului seismic, clădirea este
improprie
pentru
desfășurarea
procesului educațional.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
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117.

118.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 4100
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4000
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 962,
„Programul
este
destinat
reabilitării și modernizării sediilor
pentru așezăminte culturale din
mediul mixt și urban”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD

Modernizare drumuri comunale în Se
propune
respingerea
comuna Vicovu de Jos, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Urgentarea implementării investiției
de construire a căminului cultural în
comuna Vicovu de Jos, județul
Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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119.

Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7600
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Reabilitare și modernizare drumuri Se
propune
respingerea
comunale în comuna Straja, județul amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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120.

121.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 1100
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4100
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD

Reabilitare drumuri de interes local Se
propune
respingerea
afectate de inundații în comuna amendamentului intrucat:
Gălănești, județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reabilitare drumuri de interes Se
propune
respingerea
comunal în comuna Sucevița, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
71

122.

Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
20000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Reabilitare drumuri de interes Se
propune
respingerea
comunal în comuna Forăști, județul amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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123.

124.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
10000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 6000
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD

Înființare alei pietonale drum Se
propune
respingerea
național DN2, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Înființare bază sportivă Sală Sport - Se
propune
respingerea
Teren Fotbal, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

73

125.

126.

Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 3500
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1900
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator

Modernizare drumuri comunale în Se
propune
respingerea
comuna Pârteștii de Jos, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realizarea unui dispensar medical în Se
propune
respingerea
comuna Pârteștii de Jos, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
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15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

127.

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2500
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD

unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reabilitare termică Școala Pârteștii Se
propune
respingerea
de Jos, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Grup Parlamentar PSD

128.

129.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 4500
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 962,
„Programul
este
destinat
reabilitării și modernizării sediilor
pentru așezăminte culturale din
mediul mixt și urban”

Construirea unui cămin cultural în Se
propune
respingerea
comuna Pârteștii de Jos, județul amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Reabilitare rețea canalizare, comuna
Dezvoltării,
28000 mii lei a creditelor bugetare Cajvana, județul Suceava
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Sursa de finanțare: diminuarea cu
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
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130.

Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație
de până la 50.000 locuitori”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1820
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realizarea unui dispensar medical în Se
propune
respingerea
comuna Cajvana, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD

131.

Grup Parlamentar PSD
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4100
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”, prin
diminuarea cu aceeași sumă a
Fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului
Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Reabilitare
drumuri
comunale Se
propune
respingerea
calamitate în comuna Cajvana, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
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132.

133.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 3500
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 5600
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD

Realizarea unui drum comunal în Se
propune
respingerea
comuna Cajvana, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realizarea unor drumuri comunale Se
propune
respingerea
noi în comuna Solca, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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134.

135.

Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1700
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7000
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator

Realizarea unui dispensar medical în Se
propune
respingerea
comuna Solca, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Construcție stadion în
Solca, județul Suceava

comuna Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
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15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”, prin
diminuarea cu aceeași sumă a
Fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
136.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 6000
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD

Construire sală de sport în comuna Se
propune
respingerea
Solca, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
137.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
15000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și analizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație
de până la 50.000 locuitori”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Reabilitare rețea canalizare, comuna Se
propune
respingerea
Poieni-Solca, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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138.

139.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 2300
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
10000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până

Realizarea unui drum comunal în Se
propune
respingerea
comuna
Poieni-Solca,
județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Extindere rețea canalizare, comuna Se
propune
respingerea
Forăști, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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la 50.000 locuitori”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
140.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
10000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până
la 50.000 locuitori”

Modernizare sistem alimentare apă Se
propune
respingerea
și construire bazin apă distribuire, amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
comuna Forăști, județul Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
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Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
141.

142.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 2160
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
13614 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării

Asfaltare drumuri locale în comuna Se
propune
respingerea
Horodniceni, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Extinderea sistemului de alimentare
apă și a sistemului de canalizare a
apelor uzate, comuna Păltinoasa,
județul Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
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143.

programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat
dereabilitare a retelelor reabilitare
a rețelelor de alimentare cu apă și
canalizare, inclusiv stații de
epurare și tratare a apei potabile în
localități cu o populație de până la
50.000 locuitori”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
11880 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat

aceeași sumă a Fondului de rezervă dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Asfaltare drumuri locale în comuna Se
propune
respingerea
Cornu Luncii, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
144.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
17299 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populatie de până
la 50.000 locuitori”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Extinderea sistemului de alimentare
apă și a sistemului de canalizare a
apelor uzate, în satele Cotu Băii și
Fântâna Mare, comuna Fântâna
Mare, județul Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare: diminuarea cu dispoziţia Guvernului se repartizează
aceeași sumă a Fondului de rezervă unor Ordonatori principali de credite
bugetară la dispoziția Guvernului
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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145.

146.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
22300 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2340
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD

Reabilitare drumuri comunale de Se
propune
respingerea
interes local, în comuna Rădășeni, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Construire sală de educație fizică și Se
propune
respingerea
sport în curtea școlii gimnaziale, în amendamentului intrucat:
comuna Bosanci, județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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147.

148.

Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 5300
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
15118 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator

Asfaltare străzi în localitatea Vatra Se
propune
respingerea
Dornei, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reabilitare și modernizare drumuri Se
propune
respingerea
de interes local, comuna Preutești, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
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149.

15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
18700 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reabilitare străzi în municipiul Se
propune
respingerea
Rădăuți, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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150.

151.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 6605
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4263
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării

Reabilitare drum comunal DC 83, Se
propune
respingerea
comuna Șaru Dornei, județul amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Înființare trotuare în satul Falcău, Se
propune
respingerea
comuna Brodina, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
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152.

programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7930
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populatie de până
la 50.000 locuitori”

dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Extindere rețea apă și rețea
canalizare, în satele Căsoi, Teșna și
în zona haltei CFR din satul Poiana
Stampei, comuna Poiana Stampei,
județul Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare: diminuarea cu dispoziţia Guvernului se repartizează
aceeași sumă a Fondului de rezervă unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
bugetară la dispoziția Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
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PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
153.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
26578 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program
561„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populatie de până
la 50.000 locuitori”

Înființare sistem de canalizare cu Se
propune
respingerea
stație de epurare, comuna Cajvana, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
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154.

155.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 4263
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9276
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

Modernizare drumuri de interes Se
propune
respingerea
local, comuna Mușenița, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare străzi balastate, în Se
propune
respingerea
orașul Milișăuți, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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156.

deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
11878 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Modernizare drumuri de interes Se
propune
respingerea
local în satul Paltin, comuna amendamentului intrucat:
Brodina, județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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157.

158.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
18226 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9959
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

Modernizare drumuri de interes Se
propune
respingerea
local în comuna Pătrăuți, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare infrastructură rutieră de Se
propune
respingerea
interes local, în orașul Frasin, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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159.

160.

deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 6830
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 5942
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și

Modernizare drumuri vicinale în
localitatea
Vatra
Moldoviței,
comuna Vatra Moldoviței, județul
Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare drumuri de interes Se
propune
respingerea
local în satul Clit, comuna Arbore, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
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Administrației, „Sinteza finanțării aceeași sumă a Fondului de rezervă
programelor”, Cod ordonator bugetară la dispoziția Guvernului
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

161.

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2759
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reabilitare, modernizare și extindere Se
propune
respingerea
corp B la Școala gimnazială nr 1, amendamentului intrucat:
comuna Iaslovăț județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

162.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 9987
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumul Parul Brezii, Se
propune
respingerea
comuna Breaza, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
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163.

164.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 2738
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9978
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD

Modernizare drum de interes Se
propune
respingerea
comunal Burla -Bădeuți, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reabilitare și modernizare drumuri Se
propune
respingerea
de interes local, comuna Zamostea, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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165.

Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
44380 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Modernizare infrastructură rutieră Se
propune
respingerea
calamitată, în comuna Panaci, amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
județul Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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166.

167.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
21988 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
13963 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD

Modernizare drumuri de interes Se
propune
respingerea
local, orașul Liteni, județul Suceava amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare drumuri de interes Se
propune
respingerea
local, în comuna Fântânele, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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168.

Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
11452 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până
la 50.000 locuitori”

Extindere rețea de apă și de
canalizare,
inclusiv
realizarea
sistemelor colectoare de dirijare a
apelor
pluviale,
în
comuna
Berchișești, județul Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare: diminuarea cu dispoziţia Guvernului se repartizează
aceeași sumă a Fondului de rezervă unor Ordonatori principali de credite
bugetară la dispoziția Guvernului
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
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169.

170.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
21061 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
17411 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până

Modernizare infrastructură rutieră în
satele Bălcăuți, Negostina și
Gropeni, comuna Bălcăuți, județul
Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Extindere sistem de alimentare cu
apă și de canalizare, în satele Cotul
Băii și Fântâna Mare, în comuna
Fântâna Mare, județul Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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la 50.000 locuitori”

171.

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7140
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Modernizare infrastructură rutieră de Se
propune
respingerea
interes local, în comuna Dolhești, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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172.

173.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 9993
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4588
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD

Modernizare infrastructură rutieră de Se
propune
respingerea
interes local, în comuna Ciocănești, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Construire de poduri comunale peste Se
propune
respingerea
râul Sadova, comuna Sadova, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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174.

Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 3892
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Lucrări de reparație și modernizare Se
propune
respingerea
rețea școlară, în comuna Frumosu, amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
județul Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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175.

176.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
10052 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9994
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD

Modernizare drumuri vicinale în Se
propune
respingerea
comuna Vatra Moldoviței, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare infrastructură rutieră de Se
propune
respingerea
interes local, în comuna Adâncata, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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177.

Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1102
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Reparații drumuri locale, în comuna Se
propune
respingerea
Gălănești, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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178.

179.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 9517
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
21404 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD

Modernizare drumuri comunale în Se
propune
respingerea
satele Bunești, Podeni și Uncești, în amendamentului intrucat:
comuna Bunești, județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare infrastructură rutieră de Se
propune
respingerea
interes local, în comuna Hănțești, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu
publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă
dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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180.

181.

Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
15924 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
19990 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării

Modernizare infrastructură rutieră Se
propune
respingerea
comunală, în comuna Udești, județul amendamentului intrucat:
Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare drumuri comunale în Se
propune
respingerea
localitățile Râșca, Jahalia, în comuna amendamentului intrucat:
Udești, județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
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programelor”, Cod ordonator bugetară la dispoziția Guvernului
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

182.

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7540
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat

dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare drumuri comunale în Se
propune
respingerea
comuna Straja, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD
Grup Parlamentar PSD

183.

184.

Anexa
3/15/27
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu 6503
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/27 la
Lucrărilor Publice și Administrației, bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Cod ordonator 15/26369185
Administrației,
Cod ordonator
15/26369185, Cod indicator 6033
„Nr.
sisteme
iluminat
modernizate/construite”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa nr. 3 / 15/ 01 /51 - Ministerul Se propune alocarea la Anexa nr. 3
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI
Administrației Grupa,TITLUL VI
Transferuri între unități
Transferuri între unitățiale
ale administrației publice - credite
administrației publice
de angajament, cu suma de 2500
mii lei pentru dotarea cu
echipamente și asigurarea de
bunuri necesare pentru tratarea

Extindere rețele energie electrică,
gaze și iluminat public în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, județul
Suceava

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
bugetară la dispoziția Guvernului
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Spitalul din municipiul Fălticeni
reprezintă o investiție de interes
regional și local deosebit, mai ales în
contextul pandemiei Sars-Cov-2.
Investiții în acest spital s-au tot
promis, însă banii necesari nu au
venit de fiecare dată. Pacienții au
dreptul să se trateze la un spital

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
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Anexa nr. 3 / 15/ 01 /51 - Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației Grupa,TITLUL VI
Transferuri între unitățiale
administrației publice

pacienților în spitalul din Fălticeni. aproape de locuință, în condiții
decente.
Construcția acestui spital a început
în urmă cu 30 de ani. Considerăm că
Autori:
în acest moment trebuie făcute
Ioan STAN, senator PSD
ultimele investiții pentru a veni în
Mirela Elena ADOMNICĂI,
sprijinul personalului medical supradeputat PSD
aglomerat din alte spitale și al
Eugen BEJINARIU, deputat
pacienților care sunt nevoiți să bată
PSD
zeci sau chiar sute de km pentru a
Vlad POPESCU, deputat
primi un tratament.
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
Sursa de finanţare: diminuarea cu
PSD
aceeași sumă a Fondului de rezervă
Grup Parlamentar PSD
bugetară la dispoziția Guvernului

pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Solicităm suplimentarea bugetului
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 2.500 mii lei pentru comuna
Grămești din județul Suceava, bani
necesari
pentru
cofinanțarea
proiectelor aflate în derulare,
finanțate prin fonduri europene din
care:
• obiectivul
înființare sistem de alimentare cu
apă și sistem de canalizare cu stație
de epurare,în comuna Grămești
suma de 1.900.000 lei și obiectivul
reabilitare, modernizare și
• dotare cămin
cultural Grămești, suma de 600.000
lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se propune alocarea la Anexa nr. 3
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice – credite
de angajament – cu suma de 2500
mii lei pentru cofinanțarea
proiectului european de înființare a
sistemului de alimentare cu apă și
sistemului de canalizare cu stație
de epurare din comuna Grămești,
județul Suceava și dotarea cămin
cultural Grămești.
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
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PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

186.
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Aceste cofinanțări se impun din
cauza aplicării OG 114/2018,
privind creșterea salariilor în
domeniul construcțiilor.
Sursa de finanţare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Solicităm suplimentarea bugetului
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma de
1.805 mii lei pentru cofinanțarea
proiectului european de înființare a
sistemului de canalizare și a stației
de epurare în localitatea Iaslovăț,
comuna Iaslovăț, din județul
Suceava.
Aceste cofinanțări se impun din
cauza aplicării OG 114/2018,
privind creșterea salariilor în
domeniul construcțiilor și a OUG
Autori:
79/2017, în urma cărora s-a
Ioan STAN, senator PSD
modificat întreaga valoare a
Mirela Elena ADOMNICĂI,
contractului.
deputat PSD
Dacă nu se va face această
Eugen BEJINARIU, deputat
suplimentare toate investițiile făcute
PSD
până în prezent vor fi pierdute, iar
Vlad POPESCU, deputat
fondurile europene nu vor mai putea
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat fi rambursate. In plus, locuitorii din
Iaslovăț vor rămâne fără apă
PSD
potabilă și canalizare.
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea la Anexa nr. 3
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice – credite
de angajament – cu suma de 1.805
mii lei pentru cofinanțarea
proiectului european de înființare a
sistemului de canalizare și a stației
de epurare în localitatea Iaslovăț,
comuna Iaslovăț, din județul
Suceava.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanţare: diminuarea cu
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aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

187.

188.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
24110 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4219
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării

Înființare rețea de distribuție gaze Se
propune
respingerea
naturale, în comuna Berchișești, amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
județul Suceava
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu
publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă
dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Extindere rețea de distribuție gaze Se
propune
respingerea
naturale, în comuna Berchișești, amendamentului intrucat:
județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu
publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă
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189.

programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/27
Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării,
24110 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/27 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod indicator 6033
„Nr.
sisteme
iluminat
modernizate/construite”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat

bugetară la dispoziția Guvernului

dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Modernizare iluminat public prin Se
propune
respingerea
diminuarea consumului de energie, amendamentului intrucat:
în comuna Forăști, județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: diminuarea cu
publice, Fondul de rezervă la
aceeași sumă a Fondului de rezervă
dispoziţia Guvernului se repartizează
bugetară la dispoziția Guvernului
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD
Grup Parlamentar PSD

190.

191.

Anexa
3/15/26
Dezvoltării,

Ministerul Se propune suplimentarea cu
13322 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1751
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării

Alimentare cu gaz metan, în comuna Se
propune
respingerea
Calafindești, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă
publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realizarea unui dispensar medical în Se
propune
respingerea
comuna Voitinel, județul Suceava
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
Sursa de finanțare: diminuarea cu în vedere întrucât potrivit art. 30 din
aceeași sumă a Fondului de rezervă Legea nr. 500/2002 privind finanţele
bugetară la dispoziția Guvernului
publice, Fondul de rezervă la
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programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

192.

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4106
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
Lucrărilor Publice și Administrației bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL

dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reabilitate și modernizare drumuri Se
propune
respingerea
comunale și construire pod în amendamentului intrucat:
comuna Voitinel, județul Suceava
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursa de finanțare: diminuarea cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele
aceeași sumă a Fondului de rezervă publice, Fondul de rezervă la
bugetară la dispoziția Guvernului
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Gheorghe ȘOLDAN, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

193.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare obiectiv reparații
Publice și Administrației
stradale:
Anexa 3/15,
"Lucrări de întreținere
și reparații curente a
infrastructurii rutiere
“Programul Național de Dezvoltare
din municipiului Rm. Vâlcea"
Locală ”
pentru:
Calea Lui Traian(Partial)
- L=5.00 KM – S=70 000 MP
Strada Nicolae Titulescu –
L=1.3 KM, S=9 100 MP
Bd. Nicolae Balcescu –
L=1.3 KM, S=15 600 MP
Bd. Tudor Vladimirescu(Partial) –
L=0,68 KM, S=9 520 MP
Strada Dacia(Partial) –
L=0.22 KM, S=1 540 MP
Bd. Tineretului –
L=1.4 KM, S=19 600 MP
Strada Remus Bellu –
L=0.28 KM, S=2 240 MP
Strada Crisan –
L=0.49 KM, S=2 940 MP
Strada Libertatii –
L=1.00 KM, S=9 000 MP
Strada Mihai Eminescu –
L=1.00 KM, S=6 000 MP
Strada Stirbei Voda –

Motivare amendament:
Creșterea gradului de siguranță a
circulației, reducerii timpului de
călătorie prin fluidizarea traficului,
precum și reducerea poluării aerului,
reducerea consumului de carburanți
auto.
Se
solicită
admiterea
amendamentului deoarce în prezent
transportul rutier se
desfășoară cu dificultate având
implicații
negative directe asupra siguranței
populației și asupra siguranței
circulației
rutiere.
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Valoare decontată din buget local
: 6.021.909,05 lei cu TVA;

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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L=1.50 KM, S=7 500 MP
Strada Intrarea Sudului –
L=0.60 KM, S=2 100 MP
Strada General Magheru(Partial) –
L=0.52 KM, S=4 200 MP
Strada Ferdinand –
L=1.00 KM, S=8 000 MP
Strada Str. Daniil Ionescu –
L=0.50 KM, S=3 500 MP
Strada Maior V.Popescu –
L=0.44 KM, S=3 520 MP
Strada Splaiul Independentei –
L=1.27 KM, S=10 160
MP
Costuri 10.369 mii lei + TVA
Autor: Deputat PSD
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD
194.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare
proiect
Publice și Administrației
Municipiul Rm. Vâlcea
Anexa 3/15,
Suma:
14.221 mii lei
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Necesar
pentru
finalizare
contract:6.318.223,14 lei cu TVA

Nota: Contractul este suspendat
din lipsa de finanțare.

Eugen

pentru: Se propune realizarea unui Sediu
administrativ multifuncțional care să
poată permite desfășurarea activității
Biroului Vamal Rm.Valcea în cazul
perfectării formelor legale prin care
actualul Birou Vamal Rm.Valcea
din zona Libertății amplasat vis-àvis de Gara CFR Râmnicu Vâlcea,
va fi relocat în imobilul care face
Autor:
obiectul prezentului proiect. Scopul
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
acestei relocări este unul funcțional
Grup Parlamentar PSD
la
nivelul
municipiului
prin
scoaterea definitivă a traficului greu
din zona centrală a municipiului și
totodată prin schimbarea funcțiunii

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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imobilului existent din zona ordin al ministrului dezvoltării,
Libertății în Autogara pentru lucrărilor publice și administrației .
transport
călători
Rm.Valcea,
asigurându-se astfel o legatură facilă
între tren și autocar pentru călătorii
aflați în tranzit către stațiunile
balneo-climaterice
și
totodată
realizarea pentru operatorii privați
de transport a unei funcțiuni cu
dotări la nivel european.
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Contract în derulare
Valoare decontată din buget local
3.338.674,07lei cu TVA;

195.

Necesar pentru finalizare
contract: 11.039.000 lei cu TVA
Ministerul
Lucrărilor
Publice, Finanțare
proiect
pentru: Prin realizarea investiției se vor
Dezvoltării si Administrației
Amenajare trecere la nivel linie CF rezolva cel puțin urmatoarele
Anexa 3/15,
cu dale elastice la str. Copăcelu
aspecte:
- se fluidizează circulația rutieră în
zonă prin asigurarea vitezei maxime
“Programul Național de Dezvoltare
Suma: 1.469 mii lei
de circulație la trecerea vehiculelor
Locală ”
peste intersecția cu liniile de cale
Autor:
ferată
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
- se asigură siguranța circulației
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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rutiere și feroviare
- se ordonează traficul rutier
- se asigură circulația pietonală fără
obstacole prin planeitatea suprafeței
- se elimină praful pe timp uscat
din zona de traversare a căii ferate
- asigurarea unui nivel de zgomot
acceptabil în timpul traficului intens
- confortul participanților la trafic.
- ridicarea nivelului de trai și
civilizație.

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Lucrări finalizate
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Valoare necesară pentru finalizare
contract: 1.469.000 lei cu TVA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare proiect pentru: Lărgire Prin
proiectarea
obiectivului
Publice și Administrației
intersecție strada Ștrandului cu B- ,,Lărgire
intersecție
strada
Anexa 3/15,
dul Dem Rădulescu
Ștrandului cu bdul Dem Rădulescu’’
se
urmărește
modificarea
racordurilor bdul Dem Rădulescu cu
“Programul Național de Dezvoltare
Suma: 1.115 miilei
DN67 în sensul extinderii suprafeței
Locală ”
Autor:
girației, îmbunătățindu-se fluența
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
traficului.
Grup Parlamentar PSD
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Lucrări
nedemarate,
lipsa
finantare.

197.

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 1.115.000 lei cu TVA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare
proiect
pentru: Cimitirul se va amenaja cu capelă,
Publice și Administrației
Amenajare Cimitir Public Râureni clădire
administrativă,
alei,
Anexa 3/15,
platforme, accese carosabile și
pietonale, locuri de veci, spații verzi
Suma:9.223 mii lei
plantate și împrejmuire.
“Programul Național de Dezvoltare
Pe terenul propus, se vor putea
Autor:
Locală ”
amenaja un număr de 1.564 locuri
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
de veci pentru cultul ortodox si un
Grup Parlamentar PSD
număr de 57 locuri pentru cultul
musulman. Acestea se vor executa
ulterior, la fiecare înmormântare,
conform normelor sanitare.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea finanţare, listă care se aprobată prin
creditelor de angajament aferente ordin al ministrului dezvoltării,
anilor anteriori și modificarea lucrărilor publice și administrației .
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Lucrări
nedemarate,
lipsă
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finanțare.
Valoare necesară pentru executie
si finalizare: 9.223.000 lei cu TVA

198.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare
proiect
pentru:
Publice și Administrației
Reabilitare Casa Olănescu
Anexa 3/15,
Suma: 6.657 mii lei cu TVA
“Programul Național de Dezvoltare
Autor:
Locală ”
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Motivare amendament:
Lucrările de reabilitare clădire
existentă compusă din demisol si
parter sunt:
înlocuirea cărămizilor degradate și
repararea locală a fisurilor sub 3 mm
prin injectare cu lichid pe baza de
rășini epoxidice; aplicarea de
tratamente
chimice
tuturorel
ementelor afectate de către atacuri
biologice
(fungi,
insecte,
mucegaiuri);restaurarea elementelor
cu valoare artistică; lucrări de
închidere goluri și realizarea de noi
pardoseli a demisolului și parterului;
realizarea unei scări elicoidale din
beton armat, care să asigure
circulația de la demisol la parter ;
realizarea unei șarpante de tip
“clasic”, respectând forma inițială a
acoperișului; lucrări de refacere a
instalațiilor electrice, sanitare și
termice ; lucrări de hidroizolații și
termoizolații; lucrări conexe.
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Lucrări
nedemarate,
lipsă
finanțare.

199.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare
proiect
pentru:
Publice și Administrației
Definitivarea unei rețele de piste
Anexa 3/15,
pentru
biciclete
la
nivelul
municipiului, inclusiv construirea
de parcări pentru biciclete și
“Programul Național de Dezvoltare
crearea
de
puncte
pentru
Locală ”
închirierea bicicletelor
SF
aprobat
prin
HCL299/27.09.2019
Valoare:
14.361 mii lei
Autor:
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 6.657.005 lei cu TVA
Proiectul urmărește:
- crearea condițiilor de dezvoltare a
transportului nemotorizat și, prin
urmare, creșterea cotei modale
deținute de acest sistem în
detrimentul transportului privat cu
autoturismul;
- contribuirea la amenajarea
suprafețelor de teren, creșterea
calității mediului înconjurător și a
aspectului urban;
- reducerea congestiei circulației
prin creșterea ponderii deplasării
fără autoturism;
- dezvoltarea formelor de transport
durabil (mai puțin poluante);
- contribuie la cresterea calității
vieții și întărirea sănătății populației
încurajând mersul pe jos și cu
bicicleta;
- creșterea numărului de bicicliști ce
utilizează infrastructura cu un
procent de 3% și decongestionarea
traficului urban;
- stabilirea unor criterii clare în

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

126

vederea
soluționării
nevoilor
beneficiarului prin măsuri de
asigurare a respectării criteriilor
privind protecția mediului, utilizarea
eficientă
a
resurselor,
biodiversitatea, rezistența în fața
dezastrelor, prevenirea și gestionarea
riscurilor pe toata durata pregătirii și
implementării proiectului;
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Lucrări
nedemarate,
lipsă
finanțare.

200.

Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 14.361.895,70 lei cu
TVA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare
proiect
pentru: Motivare amendament:
Publice și Administrației
Amenajare
sens
giratoriu creșterea siguranţei circulației şi a
Anexa 3/15,
intersectia Calea lui Traian cu confortului pentru conducătorii
strada Posada
auto;costul semnificativ mai mic al
investiției, raportat la nivelul
“Programul Național de Dezvoltare
necesităților de trafic din zonă;
Locală ”
Valoare:
din punct de vedere tehnic sistemele
3.548 mii lei
rutiere flexibile reprezintă o soluție
care necesită un timp mult mai mic
Autor:
de execuție, având un grad redus de
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Grup Parlamentar PSD

complexitate;
Prin executarea lucrărilor proiectate
vor apărea unele influențe favorabile
asupra factorilor de mediu, cât și din
punct de vedere economic și social:
- îmbunătățirea
infrastructurii
pentru transport, prin realizarea
unor condiții de circulație
superioare celor actuale,
- îmbunătățirea
accesului
la
serviciile publice de baza pentru
populaţia din zona vizată,
- îmbunătățirea condiţiilor de
mediu prin micșorarea timpului
de staționare a autovehiculelor cu
motoarele in funcțiune.
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
D.A.L.I. aprobat prin HCL 355 din
29.11.2019;
Valoare
actualizată
prin
ref.49734/10.12.2019
Lucrări
nedemarate,
lipsă
finanțare.

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 3.548.781,44 lei cu
TVA
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201.

de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare proiect pentru: Rețea de Se propune execuția rețelei
Publice și Administrației
canalizare apa pluvială - Ostroveni canalizare a apelor pluviale pe
străzile aferente zonei Ostroveni Sat.
sat
Anexa 3/15,
1.
STRADA
EUGEN
CIORASCU(la
capatul
strazii
“Programul Național de Dezvoltare
Valoare:
Nicolae Enache)
Locală ”
23.908 mii lei
2. STRADA NICOLAE ENACHE,
3. STRADA MIRCEA BUCIU ,
4. STRADA ION FILOTE
Autor:
5.STRADA
INTRAREA
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
BUSUIOCULUI,
Grup Parlamentar PSD
6. STRADA OCTAVIAN GOGA,
7. STRADA TEODOR COMAN,
8. STRADA GRADINILOR,
9. STRADA PRUNDULUI,
10.
STRADA
CORNELIU
COPOSU ,
11.
STRADA
INTRAREA
PESCARUȘULUI
12. STRADA CĂMINULUI,
13.
STRADA
INTRAREA
LĂCRĂMIOAREI
14. STRADA OSTROVENI,
15.
STRADA
INTRAREA
CRIZANTEMEI
16.
STRADA
ROMULUS
POPESCU ,
17.
STRADA
DIMITRIE
DRĂGHICESCU
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Proiect
tehnic
și
Lucrări
nedemarate, lipsa finanțare.
Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 23.908.817 lei cu
TVA
202.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare
proiect
pentru:
Publice și Administrației
Subtraversare
pietonală
bd.
Anexa 3/15,
Tineretului - Complex Hermes Piața Ostroveni (HCL 182/2013)
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”
Valoare:
3.772 mii lei
Autor:
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Descriere:
- Realizarea unui tunel de trecere
- Realizarea accesului in tunel cu
rampe și scări
- Realizarea racordurilor cu străzile
afectate
- Execuție rigole/canal colector de
preluare ape pluviale
- Realizare instalație de iluminat
public în incinta
- Asigurarea unui sistem performant
de ventilație, dotată cu senzori
pentru noxe
- Devierea rețelelor edilitare
existente în zonă, acolo unde este
cazul
Asigurarea
accesului
în
subtraversare cât mai ușor din toate
direcțiile

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
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privind finanțele publice.
Lucrări
finanțare.

203.

nedemarate,

lipsă

Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 3.772.759,00 lei cu
TVA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare proiect pentru: Sala de Descriere: Construire sala de sport
Publice și Administrației
sport Scoala Generala nr. 4
Sursa de finanţare:
Anexa 3/15,
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
“Programul Național de Dezvoltare
Valoare:
creditelor de angajament aferente
2.304 mii lei
Locală ” - Compania Nationala
anului curent, cu încadrarea în
pentru Investitii
valoarea totală aprobată în baza
Autor:
prevederilor Legii nr. 500/2002
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
privind finanțele publice.
Grup Parlamentar PSD
Elaborat Studiu de Fezabilitate.
Lucrări
nedemarate,
lipsa
finanțare.
Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 2.304.390 lei cu TVA

204.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare
proiect
pentru: Descriere: Se propune reabilitarea
Publice și Administrației
Reabilitare Sală de sport Colegiul funcțională
și
modernizarea
Anexa 3/15,
Mircea cel Bătrân
construcțiilor existente (corpurile A
si B), fără afectarea gradului lor de
siguranță conform cerințelor și
“Programul Național de Dezvoltare
Valoare:
normelor actuale, prin comasarea lor
Locală ” - Compania Națională
3.976 mii lei
într-un singur volum (corpul A+B).
pentru Investiții
Construcția
va
avea
aceeași
Autor:
funcțiune de sală de sport. Se va
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Grup Parlamentar PSD

interveni la nivelul înlocuirii
acoperișului, a instalațiilor termice
în vestiare, instalațiilor electrice și
instalațiilor de alimentare cu apă
caldă și rece, și de canalizare. Se vor
reabilita vestiarele și grupurile
sanitare și se vor reface finisajele
interioare și exterioare.

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Contract
de
proiectare
și
execuțienr.38083 din 23.09.2019
Proiectarea
finalizată
prin
definitivarea Proiectului Tehnic si
emitere Autorizație de Construire
nr.472/17172/02.06.2020
Lucrări nedemarate, din lipsă de
finanțare.

205.

Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 3.976.740,35 lei cu
TVA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare proiect pentru: Complex Descriere: se propune demolarea
Publice și Administrației
Sportiv 1mai din Municipiul stadionului existent, împreună cu
Anexa 3/15,
spațiile conexe, și construirea unui
Râmnicu Vâlcea,
stadion nou cu toate spațiile

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
132

necesare desfășurării de competiții
sportive la standarde UEFA, FIFA,
FIA
Valoare: 92.253 mii lei cu TVA
Sursa de finanţare:
Grup Parlamentar PSD
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
Autor:
Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
Grup Parlamentar PSD
valoarea totală aprobată în baza
prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
Elaborat Studiu de Fezabilitate.
Lucrări
nedemarate,
lipsă
finanțare.
Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 92.253.880,80 lei
cuTVA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Finanțare proiect pentru:
Descriere:
Publice și Administrației
Se propune amenajarea unui centru
Amenajare
Anexa 3/15,
multifuncțional
de agrement și
centrumultifuncțional de
relaxare prin reabilitarea corpului
relaxare și agrement Ostroveni
clădirii existente în cadrul Bazei de
“Programul Național de Dezvoltare
Agrement Ostroveni, în care se pot
Locală ” - Compania Națională
Valoare: 28.069 mii lei
desfășura
activități
didactice,
pentru Investiții
culturale, artistice și de recreere cu
Autor:
amenajare de locuri de joacă pe
Deputat PSD Eugen NEAȚĂ
categorii de vârstă.
Grup Parlamentar PSD
Sursa de finanţare:
Suma se asigură prin diminuarea
creditelor de angajament aferente
anilor anteriori și modificarea
creditelor de angajament aferente
anului curent, cu încadrarea în
valoarea totală aprobată în baza
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ” - Compania Națională
pentru Investiții

206.

(HCL 77/28.03.2019)

beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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prevederilor Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice.
S-a elaborat Documentația de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție.
Proiectul
tehnic
si
Lucrări
nedemarate, lipsă finanțare.

207.

Anexa 3/15 - Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

208.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,

Valoare necesară pentru execuție
și finalizare: 28.069.879 lei cu
TVA
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comuna Bujoreni,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 10.469 distribuția acestora în comună
mii lei.
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat. În
NEAȚĂ
același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament:
înființare sistem de distribuție gaze Se impune introducerea alimentării
naturale în comunaBudești,
cu gaze în comuna Budești, deoarece
județul Vâlcea cu suma de 6.956
majoritatea gospodăriilor se

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
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Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comunaBunești,
județul Vâlcea cu suma de 6.165
mii lei.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

încălzesc cu combustibil solid.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
scump și tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comunaDăești, județul
Vâlcea cu suma de 7.009 mii lei.

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
Autor: Deputat PSD Eugen
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
NEAȚĂ
scump și tot mai greu de procurat.
Grup Parlamentar PSD
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comunaFârțătești,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 15. 204 distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
136

212.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

213.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comunaFăurești,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 24. 214 distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comunaGrădiștea,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 34. 155 distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi

ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comunaGușoieni,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 5 134
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
scump și tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
Grup Parlamentar PSD
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comunaMateești,
județul Vâlcea cu suma de 38 888
mii lei.

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comuna Ladesti,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 19 826 distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat. În
NEAȚĂ
același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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aprobată în baza prevederilor Legii
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Finanțarea obiectivului de
înființare system de distribuție
gaze naturale în
comunaDiculești, județul Vâlcea
cu suma de 21 283 mii lei.

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
scump și tot mai greu de procurat.
Autor: Deputat PSD Eugen
În același timp, România dispune de
NEAȚĂ
resurse de gaze naturale care pot fi
Grup Parlamentar PSD
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comunaSălătrucel,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 5 669
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ

ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comunaSinești,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 30 656 distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Grup Parlamentar PSD
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comunaVoicești,
județul Vâlcea cu suma de 5 565
mii lei.

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comunaZătreni,
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 7.161
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în orașulBălcești, județul
Vâlcea cu suma de 2.910 mii lei

Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în oraș deoarece
cetățenii se confruntă în fiecare an
cu deja cunoscuta criză a lemnului
de foc. Acesta fiind tot mai scump și
tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Totodată, este cunoscut faptul că
gazele naturale sunt indispensabile
pentru dezvoltarea unui oraș.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Construirea rețelei de alimentare
cu gaze naturale în orașul Băbeni,
județul Vâlcea cu suma de 6.693
mii lei.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Construirea rețelei inteligente de
distribuție a gazelor naturale în
orașulBrezoi, județul Vâlcea cu
suma de
50 112 mii lei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în oraș deoarece
cetățenii se confruntă în fiecare an
cu deja cunoscuta criză a lemnului
de foc. Acesta fiind tot mai scump și
tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Totodată, este cunoscut faptul că
gazele naturale sunt indispensabile
pentru dezvoltarea unui oraș.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în oraș deoarece
cetățenii se confruntă în fiecare an
cu deja cunoscuta criză a lemnului
de foc. Acesta fiind tot mai scump,
tot mai greu de procurat și de folosit
într-o localitate urbană.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
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Extindere rețea inteligentă de
alimentare cu gaze naturale în
orașulOcnele Mari, județul
Vâlcea cu suma de 29 890 mii lei
cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Totodată, este cunoscut faptul că
gazele naturale sunt indispensabile
pentru dezvoltarea unui oraș.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în acest oraș
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
scump și tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Totodată, Ocnele Mari este o
stațiune balneo- climaterică de
interes local și a facut demersurile
necesare pentru a deveni stațiune
turistică de interes national și
introducerea gazelor naturale este
absolut necesară pentru satisfacerea
acestui scop.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de

finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale ADI OLTENIA
Carpatica (Horezu, Frâncești,
Tomșani, Pietrari, Măldărăști,
Slătioara și Vaideeni.), județul
Vâlcea cu suma de 179 861 mii
lei.

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în localitățile
menționate deoarece cetățenii se
confruntă în fiecare an cu deja
cunoscuta criză a lemnului de foc.
Acesta fiind tot mai scump și tot mai
greu de procurat.
În același timp, România dispune de
Autor: Deputat PSD Eugen
resurse de gaze naturale care pot fi
NEAȚĂ
puse la dispoziția cetățenilor.
Grup Parlamentar PSD
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale pentru asociația de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în localitățile
dezvoltare intercomunitară
Luncavăț- Cerna, care cuprinde menționate deoarece cetățenii se
3 localități (Popești, Cernișoara, confruntă în fiecare an cu deja
Oteșani), județul Vâlcea cu suma
cunoscuta criză a lemnului de foc.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
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de 80 376 mii lei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea obiectivului de
înființare rețea inteligentă de
distribuție a gazelor naturale în
comuna Malaia, județul Vâlcea,
cu suma de
35 782 mii lei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Acesta fiind tot mai scump și tot mai
greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
scump și tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

147

229.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
înființare rețea inteligentă de
distribuție a gazelor naturale în
comuna Voineasa, județul
Vâlcea, cu suma de
32 157 mii lei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comuna Stoilești,
județul Vâlcea cu suma de
77 691 mii lei.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
scump și tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
Sursa de finanţare: Suma se
finanţare pentru proiectele prevăzite
asigură prin diminuarea creditelor de în lista de obiective propuse spre
angajament aferente anilor anteriori finanţare, listă care se aprobată prin
și modificarea creditelor de
ordin al ministrului dezvoltării,
angajament aferente anului curent,
lucrărilor publice și administrației .
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
scump și tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
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asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comuna Galicea
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
80 863 mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Construirea rețelei de alimentare
Motivare amendament: Este
cu
necesară construirea rețelei de
gaze naturale în comuna Olanu
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 47 139 distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
Autor: Deputat PSD Eugen lemnului de foc. Acesta fiind tot mai

finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
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scump și tot mai greu de procurat.
În același timp, România dispune de
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comuna Drăgoești
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
26 032 mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
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235.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în comuna Ștefănești
județul Vâlcea cu suma de
10 955 mii lei.

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea obiectivului de
Motivare amendament: Este
înființare sistem de distribuție gaze necesară construirea rețelei de
naturale în comuna Alunu
alimentare cu gaze naturale și
județul Vâlcea cu suma de 56 976 distribuția acestora în comună
deoarece cetățenii se confruntă în
mii lei.
fiecare an cu deja cunoscuta criză a
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai
Autor: Deputat PSD Eugen
scump și tot mai greu de procurat.
NEAȚĂ
În același timp, România dispune de
Grup Parlamentar PSD
resurse de gaze naturale care pot fi
puse la dispoziția cetățenilor.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
236.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
înființare sistem de distribuție gaze
naturale în orașul Berbești
județul Vâlcea cu suma de 36 814
mii lei.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Motivare amendament: Este
necesară construirea rețelei de
alimentare cu gaze naturale și
distribuția acestora în oraș deoarece
cetățenii se confruntă în fiecare an
cu deja cunoscuta criză a lemnului
de foc. Acesta fiind tot mai scump
și tot mai greu de procurat. În același
timp, România dispune de resurse de
gaze naturale care pot fi puse la
dispoziția cetățenilor. Totodată, este
cunoscut faptul că gazele naturale
sunt indispensabile pentru
dezvoltarea unui oraș.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației Anexa
3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finalizarea lucrărilor de
,,Modernizare drumuri publice în
comunaStoilești, județul Vâlcea’’
cu suma de
17 005 mii lei.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Motivare amendament: Comuna
Stoilești are în administrare peste
207 km de drum de interes local.
Dintre acestea, doar 17% sunt
modernizate, fapt ce creeaza un
discomfort imens celor peste 3700
de locuitori ai comunei. Proiectul
inițiat prin FDI în valoare totală de
19 544 232, 48 lei a fost realizat
parțial plătindu-se suma alocată de 2
931 634,87 lei, înainte de
suspendarea finanțării acestor
lucrări. Suma alocată din bugetul pe
anul 2021 este necesară pentru
finalizarea lucrărilor de modernizare
pe cele nouă sectoare de drum în
lungime de 15,5 km, constând în
lucrări de turnare a stratului 2 de
asfalt, lucrări de scurgere și dirijare
a apelor și crearea zonelor de acces
către proprietăți.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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239.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Reabilitare drumuri
comunale’’, în comuna Racovița,
județul Vâlcea’’ cu suma de 5 347
mii lei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Modernizare drumuri
sătești în comuna Racovița,
județul Vâlcea’’, cu suma de 5 838
mii lei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
154

240.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Amenajare și
modernizare drumuri zona <
Ursulețul >, comuna Vaideeni,
județul Vâlcea’’ cu suma de 25
000 mii lei cu TVA.’’
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Reabilitare și
modernizare drumuri locale
Crucea de Piatră- Dunga
Urșanilor, în comuna Vaideeni,
județul Vâlcea’’, cu suma de 20
000 mii lei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

242.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Modernizarea rețelei de
drumuri locale în lungime totală de
9 771 m, în comuna Vaideeni,
județul Vâlcea’’, cu suma de 18
705 mii lei cu TVA.

Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

243.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Lucrări de punere în
siguranță a drumurilor locale
afectate de calamități, comuna
Vaideeni, județul Vâlcea’’ , cu
suma de 11 014 mii lei cu TVA.

Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
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Sursa de finanţare: Suma se
lucrărilor publice și administrației .
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

244.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Reabilitare și
modernizare drumuri agricole
afectate de calamități, comuna
Vaideeni, județul Vâlcea’’, cu
suma de 4 761 mii lei cu TVA.

Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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245.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Reabilitare,
modernizare și dotare școala
gimnazială < Luca Solomon>,
comuna Vaideeni, județul
Vâlcea’’ , cu suma de 10 347 mii
lei cu TVA.

Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Motivare amendament:
Zonele rurale din România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul de îmbunătățire a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Transport
durabil-Modernizarea DJ 676
Cerna (DJ 665) - Rugetu Slătioara - Mogeşti - Goruneşti Stroești - Pojogi-Cerna - Copăceni
- Bondoci - Broșteni - Lăpușata Mijaţi - Romanești - Roșiile Nenciulești - Ţepești - Tetoiu Gârlogani - Chirculeşti - lrimeşti
(DJ 643), km 0+000 - 74+450 şi
DJ 676 B Glăvile (DJ 677 A) Voicu leasa - Olteanca - Chiricesti
- Lăpuşata (DJ 676) km 14+402 17+002’’, județul Vâlcea cu suma
de 164.000 mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup Parlamentar PSD
Grup parlamentar PSD

Motivare amendament:
Zonele
rurale
din
România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul
de
îmbunătățire
a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestor localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Transport
durabil- Modernizarea DJ 646
Băbeni (DN 64)- Băluţoaia Mănăileşti - Genuneni - Folești Dumbrăvești - Folestii de Sus -

Motivare amendament:
Zonele
rurale
din
România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul
de
îmbunătățire
a

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
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condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestor localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Sursa de finanţare: Suma se
Grup parlamentar PSD
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Finanțarea
obiectivului
de Motivare amendament:
investiții ,,Tranziție verde și Zonele
rurale
din
România
schimbări climatice- Transport reprezintă o importanță deosebită
durabil- Modernizarea DJ 605A din punct de vedere economic, social
limita jud. Gorj (DN 67B) - Livezi și cultural. Dezvoltarea durabilă a
- Grădiștea - Sinești - Târgu acestora este indispensabilă în
Gângulești - Dealu Aluniș - procesul
de
îmbunătățire
a
Berbești - Mateești - Greci - condițiilor și serviciilor de bază,
Milostea - DN 67 km 55+000 - finanțarea lucrărilor de reabilitare și
89+538,’’, județul Vâlcea cu suma modernizare a acestui obiectiv fiind
de 85.000 mii lei
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării
acestor
localități.
Autori
Obiectivul de investiții în cauză
Deputati PSD:
face parte din cele propuse a se
Eugen NEAȚĂ

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Transport
durabil- Modernizarea DJ 703F Râmnicu Vâlcea - Fedeleșoiu –
Runcu - Valea Babei - limita Jud.
Argeș’’, județul Vâlcea cu suma
de 75.000 mii lei
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

finanța în cadrul Planului Național finanţare, listă care se aprobată prin
de Redresare și Reziliență.
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Se
propune
respingerea
Zonele
rurale
din
România amendamentului întrucât: Ministerul
reprezintă o importanță deosebită Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
din punct de vedere economic, social Administrației
încheie cu
și cultural. Dezvoltarea durabilă a beneficiarii contracte de finanțare ,
acestora este indispensabilă în pe o perioadă de maximum 4 ani, în
procesul
de
îmbunătățire
a limita creditelor de angajament
condițiilor și serviciilor de bază, aprobate şi a creditelor bugetare
finanțarea lucrărilor de reabilitare și aprobate şi/sau estimate cu această
modernizare a acestui obiectiv fiind destinaţie, fără eşalonarea anuală a
absolut
necesară
în
vederea creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
dezvoltării acestor localități.
Obiectivul de investiții în cauză finanţare pentru proiectele prevăzite
face parte din cele propuse a se în lista de obiective propuse spre
finanța în cadrul Planului Național finanţare, listă care se aprobată prin
de Redresare și Reziliență.
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Transport
durabil- Modernizarea DJ 703H
(DN 7D) Câinenii Mari - Boișoara
- Perișani - limita Jud. Argeș’’,
județul Vâlcea cu suma de 80.000
mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Motivare amendament:
Zonele
rurale
din
România
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul
de
îmbunătățire
a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestor localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- MediuÎnchidere ecologică a depozitului
de zgură și cenușă al CET
Govora’’, județul Vâlcea cu suma
de 80.000 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei
companii este indispensabilă în
procesul
de
îmbunătățire
a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestui județ.
Autori
Obiectivul de investiții în cauză
Deputati PSD:
face parte din cele propuse a se
Eugen NEAȚĂ
finanța în cadrul Planului Național
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator de Redresare și Reziliență.
PSD:
Sursa de finanţare: Suma se
Constantin-Bogdan Matei
asigură prin diminuarea creditelor de
Grup parlamentar PSD
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- MediuPanouri fotovoltaice amplasate pe
depozitul de cenușă închis al CET
Govora’’, județul Vâlcea cu suma
de 125.000 mii lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a

Autori
Deputati PSD:

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei
companii este indispensabilă în
procesul
de
îmbunătățire
a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării
acestei
unitati
economice.
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Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- MediuProiectul
de
desființare
și
recuperare a materialelor din
dezmembrarea
echipamentelor
energetice de bază, a instalațiilor
auxiliare precum și a construcțiilor
industriale existente în centrala
veche pe cărbune CET Govora’’,
județul Vâlcea cu suma de 500.000
mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei
companii este indispensabilă în
procesul
de
îmbunătățire
a
condițiilor și serviciilor de bază,
finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
Autori
Sursa de finanţare: Suma se finanţare, listă care se aprobată prin
Deputati PSD:
asigură prin diminuarea creditelor de ordin al ministrului dezvoltării,
Eugen NEAȚĂ
angajament aferente anilor anteriori lucrărilor publice și administrației .
Daniela OTEȘANU
modificarea
creditelor
de
Ștefan Ovidiu POPA Senator și
angajament aferente anului curent,
PSD:
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Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- MediuStație de Tratare MecanoBiologică a deșeurilor în Rm.
Vâlcea’’, județul Vâlcea cu suma
de 30.000 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea
durabilă
este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor de modernizare a acestui
obiectiv fiind absolut necesară în
vederea dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
Sursa de finanţare: Suma se
PSD:
asigură prin diminuarea creditelor de
Constantin-Bogdan Matei
angajament aferente anilor anteriori
Grup parlamentar PSD
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Energie și
tranziție verde- Centrală electrică
de cogenerare de înaltă eficiență
pe gaz natural’’, județul Vâlcea cu
suma de 915.000 mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Motivare amendament:
Dezvoltarea
durabilă
este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor de modernizare a acestui
obiectiv fiind absolut necesară în
vederea dezvoltării acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Reabilitarea rețelei de transport al
energiei termice în municipiul
Râmnicu Vâlcea (140 km de
traseu), precum și reabilitarea și
retehnologizarea punctelor termice
din municipiul Râmnicu Vâlcea ’’,
județul Vâlcea cu suma de 915.000

Motivare amendament:
Dezvoltarea
durabilă
este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
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mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Reabilitarea rețelei de transport al
energiei termice în municipiul
Râmnicu Vâlcea (25 km de
traseu)’’, județul Vâlcea cu suma
de 125.000 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea
durabilă
este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
Autori
cumulat pentru toată perioada de
Deputati PSD:
finanţare pentru proiectele prevăzite
Eugen NEAȚĂ
în lista de obiective propuse spre
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator Sursa de finanţare: Suma se finanţare, listă care se aprobată prin
asigură prin diminuarea creditelor de ordin al ministrului dezvoltării,
PSD:
angajament aferente anilor anteriori lucrărilor publice și administrației .
Constantin-Bogdan Matei
și
modificarea
creditelor
de
Grup parlamentar PSD
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Extinderea și reabilitarea sediului
Consiliului Județean Vâlcea’’,
județul Vâlcea cu suma de 15.000
mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Motivare amendament:
Dezvoltarea
durabilă
este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
Sursa de finanţare: Suma se finanţare, listă care se aprobată prin
asigură prin diminuarea creditelor de ordin al ministrului dezvoltării,
angajament aferente anilor anteriori lucrărilor publice și administrației .
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Creșterea eficienței energetice a
Centrului de îngrijire și asistență
pentru
persoane
adulte
cu
dizabilități
Bistrița’’,
județul
Vâlcea cu suma de 12.500 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii decente
persoanelor.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Creșterea eficienței energetice a
Centrului de îngrijire și asistență
pentru persoane cu dizabilități
Zătreni’’, județul Vâlcea cu suma
de 10.000 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii decente

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
Autori
cumulat pentru toată perioada de
Deputati PSD:
finanţare pentru proiectele prevăzite
Eugen NEAȚĂ
în lista de obiective propuse spre
Daniela OTEȘANU
finanţare, listă care se aprobată prin
Ștefan Ovidiu POPA Senator
Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
PSD:
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
Constantin-Bogdan Matei
angajament aferente anilor anteriori
Grup parlamentar PSD
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

persoanelor.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Creșterea
Creșterea eficienței
energetice a Centrului de abilitare
și reabilitare pentru persoane
adulte cu dizabilități nr. 2 Băbeni’’
, județul Vâlcea cu suma de 10.000
mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii decente
persoanelor.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
Autori
finanţare pentru proiectele prevăzite
Deputati PSD:
în lista de obiective propuse spre
Eugen NEAȚĂ
finanţare, listă care se aprobată prin
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
PSD:
angajament aferente anilor anteriori
Constantin-Bogdan Matei
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Grup parlamentar PSD

și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Creșterea eficienței energetice a
Centrului de abilitare și reabilitare
pentru
persoane
adulte
cu
dizabilități nr. 3 Băbeni’’ , județul
Vâlcea cu suma de 10.000 mii lei.
.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii decente
persoanelor.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
Autori
finanţare pentru proiectele prevăzite
Deputati PSD:
în lista de obiective propuse spre
Eugen NEAȚĂ
finanţare, listă care se aprobată prin
Daniela OTEȘANU
Sursa
de
finanţare:
Suma
se
ordin al ministrului dezvoltării,
Ștefan Ovidiu POPA Senator
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
PSD:
angajament aferente anilor anteriori
Constantin-Bogdan Matei
și
modificarea
creditelor
de
Grup parlamentar PSD
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Tranziție verde și
schimbări climatice- Eficiență
energetică
și
termică
Creșterea eficienței energetice a
Centrului de îngrijire și asistență
Lungești’’ , județul Vâlcea cu
suma de 12.500 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii decente
persoanelor.
Autori
Obiectivul de investiții în cauză
Deputati PSD:
face parte din cele propuse a se
Eugen NEAȚĂ
finanța în cadrul Planului Național
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator de Redresare și Reziliență.
PSD:
Sursa de finanţare: Suma se
Constantin-Bogdan Matei
asigură prin diminuarea creditelor de
Grup parlamentar PSD
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Finanțarea
obiectivului
de
investiții
,,Servicii
publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-Mobilitate
și
regenerare urbană, valorificarea
patrimoniuluiRestaurarea,
dotarea şi punerea în valoare a
Ansamblului Culei Duca "
Mihăești’’ , județul Vâlcea cu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
dezvoltării acestui judet.
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
Autori
finanţare pentru proiectele prevăzite
Deputati PSD:
în lista de obiective propuse spre
Eugen NEAȚĂ
Sursa de finanţare: Suma se finanţare, listă care se aprobată prin
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator asigură prin diminuarea creditelor de ordin al ministrului dezvoltării,
angajament aferente anilor anteriori lucrărilor publice și administrației .
PSD:
și
modificarea
creditelor
de
Constantin-Bogdan Matei
angajament aferente anului curent,
Grup parlamentar PSD
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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suma de 30.500 mii lei.

Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniuluiSănătateReabilitarea, extinderea si dotarea
Spitalului de Pneumoftiziologie
„Constantin
Anastasatu"
Mihăești’’ , județul Vâlcea cu
suma de 17.500 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii sigure de
sanitate persoanelor.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
Autori
cumulat pentru toată perioada de
Deputati PSD:
finanţare pentru proiectele prevăzite
Eugen NEAȚĂ
în lista de obiective propuse spre
Daniela OTEȘANU
finanţare, listă care se aprobată prin
Ștefan Ovidiu POPA Senator
Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
PSD:
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
Constantin-Bogdan Matei
angajament aferente anilor anteriori
Grup parlamentar PSD
și
modificarea
creditelor
de
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angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-SănătateModernizarea,
extinderea
și
dotarea Unității de Primiri Urgențe
din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Vâlcea’’ , județul Vâlcea
cu suma de 50.000 mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii optime de
tratament si salvare.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-SănătateReabilitarea, modernizarea și
dotarea secțiilor din clădirile C1,
C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10 şi
C12 ale Spitalului Județean de
Urgență Vâlcea situate în strada
General Magheru nr. 54’’ , județul
Vâlcea cu suma de 25.000 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii optime de
tratament si sanitate.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
Autori
de Redresare și Reziliență.
Deputati PSD:
Sursa de finanţare: Suma se
Eugen NEAȚĂ
asigură prin diminuarea creditelor de
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
PSD:
angajament aferente anului curent,
Constantin-Bogdan Matei
cu încadrarea în valoarea totală
Grup parlamentar PSD
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-SănătateRealizarea Clinicii B.F.T. –
Călimănești’’ , județul Vâlcea cu
suma de 35.000 mii lei..

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii optime de
tratament si sanitate.
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Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei

Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-SănătateModernizarea,
extinderea
și
dotarea blocului operator din
cadrul Spitalului Județean de
Urgență Vâlcea’’, județul Vâlcea
cu suma de 10.000 mii lei.

Motivare amendament:
Dezvoltarea durabilă a acestei zone
este indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut
necesară
în
vederea
asigurarii unor conditii optime de
salvare, tratament si sanatate.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
Sursa de finanţare: Suma se ordin al ministrului dezvoltării,
asigură prin diminuarea creditelor de lucrărilor publice și administrației .
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-Educație- Cyber
Smart Academy - Digitalizarea în
educație ’’, județul Vâlcea cu
suma de 25.000 mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Motivare amendament:
Educația
este
un
domeniu
indispensabil în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
acestui obiectiv fiind absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-EducațieDezvoltarea
învățământului
profesional în vederea incluziunii
pe piața muncii prin stabilirea unui
parteneriat
între
școlile
profesionale
și
operatorii
economici ’’, județul Vâlcea cu
suma de 5.000 mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Motivare amendament:
Educația
este
un
domeniu
indispensabil în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
acestui obiectiv fiind absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltareurbană,valorificarea
patrimoniului-EducațieStimularea învățării și prevenirea
abandonului școlar în județul
Vâlcea’’, județul Vâlcea cu suma
de 5.000.000 lei cu TVA.

Motivare amendament:
Educația
este
un
domeniu
indispensabil în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
acestui obiectiv fiind absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național

Autori
Deputati PSD:

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Servicii publice,
dezvoltare urbană, valorificarea
patrimoniului-Educație- Centrul
de pregătire a competențelor
profesionale’’, județul Vâlcea cu
suma de 12.500 mii lei.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

de Redresare și Reziliență.

cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de finanţare, listă care se aprobată prin
angajament aferente anilor anteriori ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Se
propune
respingerea
Educația
este
un
domeniu amendamentului întrucât: Ministerul
indispensabil în procesul de Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
îmbunătățire
a
condițiilor
și Administrației
încheie cu
serviciilor de bază, finanțarea beneficiarii contracte de finanțare ,
acestui obiectiv fiind absolut pe o perioadă de maximum 4 ani, în
necesară în vederea dezvoltării limita creditelor de angajament
acestui judet.
aprobate şi a creditelor bugetare
Obiectivul de investiții în cauză aprobate şi/sau estimate cu această
face parte din cele propuse a se destinaţie, fără eşalonarea anuală a
finanța în cadrul Planului Național creditelor bugetare, care se înscriu
de Redresare și Reziliență.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
Sursa de finanţare: Suma se în lista de obiective propuse spre
asigură prin diminuarea creditelor de finanţare, listă care se aprobată prin
angajament aferente anilor anteriori ordin al ministrului dezvoltării,
și
modificarea
creditelor
de lucrărilor publice și administrației .
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții
,,
Competitivitate
Economică Și Reziliență- Mediul
de
afaceri/
Ecosisteme
antreprenoriale
Perfecționarea
lucrătorilor,
calificare și recalificare în
sectoarele verzi ale economiei,
incluziune activă a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de
muncă ’’, județul Vâlcea cu suma
de 125.000 mii lei.

Motivare amendament:
Investiția în forța de muncă este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
acestui obiectiv fiind absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,
Competitivitate
Economică Și Reziliență Cercetare și inovare - Parc
Științific și Tehnologic (PST) în
sprijinul tehnico-economic al
bioeconomiei și industriei agroalimentare
vâlcene’’,
județul
Vâlcea cu suma de 50.000 mii lei.

Motivare amendament:
Investiția în forța de muncă este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire
a
condițiilor
și
serviciilor de bază, finanțarea
acestui obiectiv fiind absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestui judet.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național

Autori

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
181
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Achiziționare două
autoutilitare Duster’’ cu dotările
necesare desfășurării activității de
salvamont, cu suma de 220 mii
leipentru
Consiliul
Județean
Vâlcea.
Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA
Senator PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

de Redresare și Reziliență.

cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de finanţare, listă care se aprobată prin
angajament aferente anilor anteriori ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Se
propune
respingerea
Zonele montane din județul Vâlcea amendamentului întrucât: Ministerul
reprezintă o importanță deosebită Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
din punct de vedere economic, social Administrației
încheie cu
și cultural. Dezvoltarea durabilă a beneficiarii contracte de finanțare ,
acestora este indispensabilă în pe o perioadă de maximum 4 ani, în
procesul
de
îmbunătațire
a limita creditelor de angajament
condițiilor și serviciilor de bază aprobate şi a creditelor bugetare
oferite comunității, dar și turiștilor. aprobate şi/sau estimate cu această
Cele două autoutilitare sunt necesare destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Serviciului
Public
Județean, creditelor bugetare, care se înscriu
Salvamont, Salvaspeo Vâlcea.
cumulat pentru toată perioada de
Finanțarea achiziționării celor două finanţare pentru proiectele prevăzite
autoturisme
Duster
este în lista de obiective propuse spre
indispensabilă dezvoltării turismului finanţare, listă care se aprobată prin
în județul Vâlcea și asigurării unui ordin al ministrului dezvoltării,
grad ridicat de siguranță și salvare lucrărilor publice și administrației .
persoanelor aflate în dificultate în
munți.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,, Achiziționare două
motociclete KTM 350 EXC-F’’
necesare desfășurării activității de
salvamont, cu suma de 107 mii lei
leicu TVA pentru Consiliul
Județean Vâlcea.

Autori
Deputati PSD:
Eugen NEAȚĂ
Daniela OTEȘANU
Ștefan Ovidiu POPA Senator
PSD:
Constantin-Bogdan Matei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Zonele montane din județul Vâlcea
reprezintă o importanță deosebită
din punct de vedere economic, social
și cultural. Dezvoltarea durabilă a
acestora este indispensabilă în
procesul
de
îmbunătațire
a
condițiilor și serviciilor de bază
oferite comunității, dar și turiștilor.
Cele două autoutilitare sunt necesare
Serviciului
Public
Județean,
Salvamont, Salvaspeo Vâlcea.
Finanțarea achiziționării celor două
motociclete este indispensabilă
dezvoltării turismului în județul
Vâlcea și asigurării unui grad ridicat
de siguranță și salvare persoanelor
aflate în dificultate în munți.
Obiectivul de investiții în cauză
face parte din cele propuse a se
finanța în cadrul Planului Național
de Redresare și Reziliență.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
183
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Reabilitare Străzi în
orașul Ocnele Mari, județul
Vâlcea’’, depusă cu adresa
nr.11130/27.10.2020, cu suma de
2 846 mii lei cu TVA.’’
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

angajament aferente anilor anteriori
și
modificarea
creditelor
de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Ocnele Mari este o stațiune turistică
de interes local care a efectuat
demersurile necesare pentru a deveni
stațiune turistică de interes național.
Acest oraș are o importanță
deosebită din punct de vedere
economic, social și cultural.
Dezvoltarea durabilă a acestuia este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire a condițiilor și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării sale.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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279.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Construire slă de sport
cu tribuna de 100 de locuri în
orașul Ocnele Mari, județul
Vâlcea’’, depusă cu adresa
nr.11206 /16.11.2018 , cu suma de
6.550 miilei cu TVA.
Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

280.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15,
“Programul Național de Dezvoltare
Locală ”

Finanțarea obiectivului de
investiții ,, Pod peste pâraul sărat
pe str. Lunca, punct Chipeșiu’’,
proiectr aflat pe lista sinteză a
obiectivelor de inestiții din
Subprogramul ,, Lucrări în primă
urgență’’, aprobată prin Ordinul
nr. 2317/06.08.2019, cu suma de
678 mii lei cu TVA.

Motivare amendament:
Ocnele Mari este o stațiune turistică
de interes local care a efectuat
demersurile necesare pentru a deveni
stațiune turistică de interes național.
Acest oraș are o importanță
deosebită din punct de vedere
economic, social și cultural.
Dezvoltarea durabilă a acestuia este
indispensabilă în procesul de
îmbunătățire a condițiilor și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor pentru construirea acestui
obiectiv fiind absolut necesară în
vederea dezvoltării sale.
Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Motivare amendament:
Ocnele Mari este o stațiune turistică
de interes local care a efectuat
demersurile necesare pentru a deveni
stațiune turistică de interes național.
Acest oraș are o importanță
deosebită din punct de vedere
economic, social și cultural.
Dezvoltarea durabilă a acestuia este
indispensabilă în procesul de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
185

îmbunătățire a condițiilor și
serviciilor de bază, finanțarea
lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv fiind
absolut necesară în vederea
dezvoltării sale.

Autor: Deputat PSD Eugen
NEAȚĂ
Grup Parlamentar PSD

Finanțarea
investiții:

281.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE LOCALA –
BUGETUL MINISTERULUI
DEZVOLTARII, LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

obiectivului

de

“AMENAJAREA CURTILOR
INTERIOARE
ALE
BLOCURILOR DIN ORASUL
CORABIA, JUDETUL OLT”,

Sursa de finanţare: Suma se
asigură prin diminuarea creditelor de
angajament aferente anilor anteriori
și modificarea creditelor de
angajament aferente anului curent,
cu încadrarea în valoarea totală
aprobată în baza prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.
Pentru îmbunătățirea calității vieții,
un factor determinant îl constituie
modernizarea
și
extinderea
infrastructurii fizice de baza care
influențează
în
mod
direct
dezvoltarea activităților sociale,
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunități ocupaționale.

având suprafață totală construită
de 53286 metri pătrați cu suma de
12.179 mii lei
În majoritatea orașelor mici, așa cum
este și cazul orașului CORABIA,
Autori:
acestea sunt slab dezvoltate sau în
unele cazuri, aproape inexistente.
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat Principalele disfuncții la nivel de
PSD
cartiere ale orașului CORABIA sunt:
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
.
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Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

lipsa spatiilor publice în zona de
locuit, dintre care enumeram:
parcuri complexe, terenuri de sport,
spatii verzi, spatii plantate, spatii
pentru recreere, locuri de parcare,
alei pietonale, etc.
Prin prezentul proiect se vor obține:
îmbunătățirea cadrului de viată și
a peisajului prin: (i) îmbogățirea
biodiversității;
(ii)
instalarea
elementelor de mobilier urban; (iii)
favorizarea circulației de tip
pietonal.
asigurarea calității factorilor de
mediu și a sănătății populației.
creșterea dinamismului economic
și turistic al întregii zone.
Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 12.179.499,65
RON, după cum urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii
187

publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
12.179.499,65 RON.
282.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de Pentru îmbunătățirea calitătii vieții
locuitorilor din orașul CORABIA,
un factor determinant îl constituie
“MODERNIZARE STRAZI IN
modernizarea
și
extinderea
ORASUL
CORABIA,
JUDETUL OLT, ETAPA I, infrastructurii fizice de baza care
influentează
în
mod
direct
L=11.8 KM”,
dezvoltarea activităților sociale,
cu suma de 31.787 mii lei
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunități ocupaționale.
Autori:
In majoritatea orașelor mici, așa cum
este și cazul orașului CORABIA,
acestea sunt slab dezvoltate sau în
Marius Ionel IANCU, deputat unele cazuri, aproape inexistente.
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD Prin prezentul proiect se vor obține:
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
- îmbunătățirea condițiilor de
deputat PSD
transport pentru bunuri în
Florin Emil ALBOTA, deputat
interiorul
orașului,
prin
PSD
adoptarea unor masuri pentru
siguranța, prin creșterea
Grup Parlamentar PSD
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

188

-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparație
cu
situația
existenta;

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 31.787.444,28
RON, după cum urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
31.787.444,28 RON.
Finanțarea
obiectivului
de In conditiile cresterii continue a
investiții:
pretului energiei, se impune
reabilitarea termica a locuintelor,
“ANVELOPAREA
cladirilor
administrative,
BLOCURILOR DIN ORASUL comerciale și industriale din
CORABIA, JUDETUL OLT”,
patrimoniul construit al orașului
CORABIA.
51 de pozitii, cu suma de 38.250
mii lei
Din consumul anual de energie al
Autori:
unei locuințe, aprox. 55% este
pentru incalzire. Intr-o locuinta
Paul STANESCU,senator PSD
neizolata
corespunzator,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
189

Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

pierderile de caldura sunt în jur
de 20-25% la nivelul peretilor
exteriori, în jur 20-30% prin
subsol și acoperis și în jur 20-25%
la nivel de usi și ferestre
neperformante.
Reabilitarea termica a locuintelor
din orașul CORABIA va presupune,
la modul general parcurgerea
urmatoarelor etape: (i) izolarea
termica a peretilor exteriori; (ii)
inlocuirea ferestrelor și usilor
exterioare existente cu altele
performante energetic; (iii) termoizolarea terasei/planseului peste
ultimul nivel; (iv) termo-izolarea a
planseelor peste subsoluri; (v)
inchiderea balcoanelor/ logiilor cu
tamplarie
performanta;
(vi)
demontarea
instalatiilor
și
echipamentelor montate aparent pe
fatadele blocurilor și remontarea lor
dupa efectuarea lucrarilor de izolare
termica; (vii) lucrări de refacere a
finisajelor anvelopei.
Prin realizarea proiectului propus se
vor obtine:
- reducerea consumului de
energie cu cel putin 60%
pentru cladirile reabilitate;
- reabilitarea
fatadelor
cladirilor anvelopate.
190

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
38.250.000RON,
după
cum
urmează:

284.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“SISTEM CENTRALIZAT DE
CANALIZARE SI EPURARE
APE UZATE MENAJERE IN
COMUNA
BRASTAVATU,
JUDETUL OLT”,
cu suma de 31.443 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
38.250.000 RON.
Proiectul
care
se
doreste
implementat trateaza infiintarea
sistemului centralizat de canalizare
ape
uzate
în
comuna
BRASTAVATU, judetul Olt. Este
necesar un sistem centralizat de
preluare a apelor uzate menajere
provenite
de
la
locuintele
particulare,
obiectivele
social
culturale de la nivelul localitatii, a
unitatilor de mica industrie și
agentilor economici, dat fiind faptul
ca preluarea apelor uzate menajere
în fose septice individuale conduce
la cheltuieli de investitie mari și
cheltuieli
pentru
vidanjarea

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD

periodica a acestora. In acelasi timp,
lipsa unui sistem centralizat de
colectare, canalizare și epurare a
apelor uzate provenite din activitatea
menajera de pe raza comunei
BRASTAVATU, duce la poluarea
biologica permanenta a acviferelor
freatice.

Grup Parlamentar PSD

OPORTUNITATEA
acestei
investitii este benefica și din
considerente
urmatoarele
economice:
-

-

Reducerea gradului de risc
pentru sanatatea populatiei
din
comuna
BRASTAVATU,
judetul
OLT;
Cresterea gradului de confort
și a calitatii vieții în cadrul
comunitatii;

-

Reducerea
și
limitarea
impactului negativ asupra
mediului,
cauzat
de
evacuarile de ape uzate
menajere
provenite
din
gospodarii și servicii;

-

Realizarea obligatiilor pe
care Romania și le-a asumat
privind epurarea apelor uzate
transpusa
în
legislatia
nationala prin Hotararea
192

Guvernului
nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme
privind
conditiile
de
descarcare în mediul acvatic
a
apelor
uzate,
cu
modificarile și completarile
ulterioare;
Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
31.443.146RON,
după
cum
urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“MODERNIZARE DRUMURI
LOCALE
IN
COMUNA
BRASTAVATU,
JUDETUL
OLT”,
cu suma de 10.103 mii lei

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
31.443.146 RON.
Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor
comunei
BRASTAVATU, judetul OLT, un
factor determinant il constituie
modernizarea
și
extinderea
infrastructurii fizice de baza care
influenteaza
în
mod
direct
dezvoltarea activitatilor sociale,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
193

Autori:

culturale și economice și implicit, pentru finanţarea unor cheltuieli
crearea de oportunitati ocupationale. urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
Marius Ionel IANCU, deputat cazuri, aproape inexistente.
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD Prin modernizarea drumurilor locale
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD de
pe
raza
comunei
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, BRASTAVATU, judetul OLT, se
deputat PSD
vor obtine urmatoarele:
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
- imbunatatirea conditiilor de
transport pentru bunuri în
interiorul localitatii, prin
Grup Parlamentar PSD
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii rutiere de pe
raza comunei și dezvoltarea
viitoare a politicii comune de
transport.

Sursa de finanțare:
194

Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
10.103.622RON,
după
cum
urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
10.103.622 RON.
Finanțarea
obiectivului
de Pentru imbunatatirea calitatii vieții
investiții:
locuitorilor comunei GARCOV,
judetul OLT, un factor determinant
“ASFALTARE
DRUMURI
il constituie modernizarea și
LOCALE
IN
COMUNA
extinderea infrastructurii fizice de
GARCOV, JUDETUL OLT”,
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
cu suma de 15.000 mii lei
culturale și economice și implicit,
Autori:
crearea de oportunitati ocupationale.
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
Marius Ionel IANCU, deputat cazuri, aproape inexistente.
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD Prin modernizarea drumurilor locale
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD de pe raza comunei GARCOV,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

195

Adrian
Ionuț
CHESNOIU, judetul OLT, se vor obtine
deputat PSD
urmatoarele:
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
- imbunatatirea conditiilor de
Grup Parlamentar PSD
transport pentru bunuri în
interiorul localitatii, prin
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
15.000.000RON,
după
cum
urmează:

196

287.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“INFIINTARE
SISTEM
CENTRALIZAT
DE
CANALIZARE APE UZATE
MENAJERE IN COMUNA
GARCOV, JUDETUL OLT”,
cu suma de 5.500 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
15.000.000 RON.
Proiectul
care
se
doreste
implementat trateaza infiintarea
sistemului centralizat de canalizare
ape uzate în comuna GARCOV,
judetul OLT. Este necesar un sistem
centralizat de preluare a apelor uzate
menajere provenite de la locuintele
particulare,
obiectivele
social
culturale de la nivelul localitatii, a
unitatilor de mica industrie și
agentilor economici, dat fiind faptul
ca preluarea apelor uzate menajere
în fose septice individuale conduce
la cheltuieli de investitie mari și
cheltuieli
pentru
vidanjarea
periodica a acestora. In acelasi timp,
lipsa unui sistem centralizat de
colectare, canalizare și epurare a
apelor uzate provenite din activitatea
menajera duce la poluarea biologica
permanenta a acviferelor freatice.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se repartizează
unor Ordonatori principali de credite
pe bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
OPORTUNITATEA
acestei urgente sau neprevăzute apărute în
investitii este benefica și din timpul exerciţiului bugetar
urmatoarele
considerente
economice:
-

Reducerea gradului de risc
197

-

pentru sanatatea populatiei
din comuna GARCOV,
judetul OLT;
Cresterea gradului de confort
și a calitatii vieții în cadrul
comunitatii;

-

Reducerea
și
limitarea
impactului negativ asupra
mediului,
cauzat
de
evacuarile de ape uzate
menajere
provenite
din
gospodarii și servicii;

-

Realizarea obligatiilor pe
care Romania și le-a asumat
privind epurarea apelor uzate
transpusa
în
legislatia
nationala prin Hotararea
Guvernului
nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme
privind
conditiile
de
descarcare în mediul acvatic
a
apelor
uzate,
cu
modificarile și completarile
ulterioare;

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
198

bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 5.500.000RON,
după cum urmează:

288.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“MODERNIZARE DRUMURI
LOCALE
IN
COMUNA
GIUVARASTI,
JUDETUL
OLT”,
cu suma de 30.000 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
5.500.000 RON.
Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor comunei GIUVARASTI,
judetul OLT, un factor determinant
il constituie modernizarea și
extinderea infrastructurii fizice de
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
Marius Ionel IANCU, deputat cazuri, aproape inexistente.
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD Prin modernizarea drumurilor locale
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD de pe raza comunei GIUVARASTI,
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, judetul OLT, se vor obtine
deputat PSD
urmatoarele:
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
- imbunatatirea conditiilor de
transport pentru bunuri în

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

199

Grup Parlamentar PSD

interiorul localitatii, prin
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
30.000.000RON,
după
cum
urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
200

Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
30.000.000 RON.

289.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de Proiectul
care
se
doreste
implementat trateaza extinderea
sistemului centralizat de canalizare
“EXTINDERE
SISTEM ape uzate în comuna GIUVARASTI,
CENTRALIZAT
DE judetul OLT. Este necesar un sistem
CANALIZARE APE UZATE centralizat de preluare a apelor uzate
MENAJERE IN COMUNA menajere provenite de la locuintele
obiectivele
social
GIUVARASTI,
JUDETUL particulare,
OLT”,
culturale de la nivelul localitatii, a
unitatilor de mica industrie și
cu suma de 20.000 mii lei
agentilor economici, dat fiind faptul
ca preluarea apelor uzate menajere
în fose septice individuale conduce
Autori:
la cheltuieli de investitie mari și
Paul STANESCU,senator PSD
cheltuieli
pentru
vidanjarea
Siminica MIREA, senator PSD
periodica a acestora. In acelasi timp,
lipsa unui sistem centralizat de
Marius Ionel IANCU, deputat colectare, canalizare și epurare a
PSD
apelor uzate provenite din activitatea
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD menajera duce la poluarea biologica
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD permanenta a acviferelor freatice.
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
OPORTUNITATEA
acestei
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat investitii este benefica și din
PSD
urmatoarele
considerente
Grup Parlamentar PSD
economice:
-

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Reducerea gradului de risc
201

-

pentru sanatatea populatiei
din comuna GIUVARASTI,
judetul OLT;
Cresterea gradului de confort
și a calitatii vieții în cadrul
comunitatii;

-

Reducerea
și
limitarea
impactului negativ asupra
mediului,
cauzat
de
evacuarile de ape uzate
menajere
provenite
din
gospodarii și servicii;

-

Realizarea obligatiilor pe
care Romania și le-a asumat
privind epurarea apelor uzate
transpusa
în
legislatia
nationala prin Hotararea
Guvernului
nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme
privind
conditiile
de
descarcare în mediul acvatic
a
apelor
uzate,
cu
modificarile și completarile
ulterioare;

Sursa de finanțare:
Bugetul
creditelor
creditelor
bugetul
Publice –
3/65/02)

de
stat,
diminuarea
de angajament și a
bugetare prevăzute în
Ministerului Finanțelor
Acțiuni Generale (Anexa
cu
suma
de
202

20.000.000RON,
urmează:

290.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“REABILITARE
SCOALA
GIMNAZIALA SI GRADINITA
IN COMUNA GIUVARASTI,
JUDETUL OLT”,
cu suma de 10.000 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

după

cum

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
20.000.000 RON.
Consideram necesar acest proiect
avand în vedere ca gradinita și
scoala
reprezinta
o
etapa
fundamentala
în
dezvoltarea
copilului, nu doar prin prisma
continutului stiintific al procesului
instructiv-educativ ci și prin
intermediul experimentelor efectuate
în scoala, actiuni care-i stimuleaza
interesele de cunoastere și contribuie
decisiv la largirea campului de
cunostinte intelectuale.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Gradinita și scoala gimnaziala din
comuna GIUVARASTI, judetul
OLT, nu dispun de conditii optime și
nici de dotari care sa permita
personalului sa desfasoare procesul
educativ în conditii optime, iar
prescolarilor și elevilor sa-și
desavarseasca
educatia
intr-o
infrastructura scolara adecvata.
Bancile, scaunele și celelalte dotari,
sunt vechi și distruse.
203

Gradinita și scoala gimnaziala din
comuna GIUVARASTI, judetul
OLT isi desfasoara activitatea în
cladiri vechi și insalubre, fara
incalzire
centralizata,
neavand
grupuri
sanitare
sau
spatiu
corespunzator / mp / copil.
Acoprisurile sunt deteriorate și prin
anumite zone se infiltreaza apele
pluviale, fapt pentru care se pune
viata în pericol a copiilor din cauza
riscului de prabusire a tavanului.
Grupurile sanitare sunt improvizate
și se afla situate la distanta mare de
scoala și respectiv gradinita.
Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
10.000.000RON,
după
cum
urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
10.000.000 RON.
204

291.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor
comunei
GURA
PADINII, judetul OLT, un factor
“MODERNIZARE DRUMURI
determinant
il
constituie
LOCALE IN COMUNA GURA
modernizarea
și
extinderea
PADINII, JUDETUL OLT”,
infrastructurii fizice de baza care
influenteaza
în
mod
direct
cu suma de 11.103 mii lei
dezvoltarea activitatilor sociale,
Autori:
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
In majoritatea comunelor, acestea
Marius Ionel IANCU, deputat sunt slab dezvoltate sau în unele
cazuri, aproape inexistente.
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD Prin modernizarea drumurilor locale
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, de pe raza comunei GURA
deputat PSD
PADINII, judetul OLT, se vor
Florin Emil ALBOTA, deputat obtine urmatoarele:
PSD
Grup Parlamentar PSD
- imbunatatirea conditiilor de
transport pentru bunuri în
interiorul localitatii, prin
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;
-

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
205

existenta;
-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 11.103.540
RON, după cum urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“INFIINTARE
SISTEM
CENTRALIZAT
DE
CANALIZARE APE UZATE
MENAJERE SI STATIE DE
EPURARE
IN
COMUNA

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
11.103.540 RON.
Proiectul
care
se
doreste
implementat trateaza infiintarea
sistemului centralizat de canalizare
ape uzate în comuna GURA
PADINII, judetul OLT. Este necesar
un sistem centralizat de preluare a
apelor uzate menajere provenite de
la locuintele particulare, obiectivele

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
206

JUDETUL social culturale de la nivelul
localitatii, a unitatilor de mica
industrie și agentilor economici, dat
cu suma de 7.320 mii lei
fiind faptul ca preluarea apelor uzate
menajere în fose septice individuale
conduce la cheltuieli de investitie
Autori:
mari și cheltuieli pentru vidanjarea
periodica a acestora. In acelasi timp,
Paul STANESCU,senator PSD
lipsa unui sistem centralizat de
Siminica MIREA, senator PSD
colectare, canalizare și epurare a
Marius Ionel IANCU, deputat apelor uzate provenite din activitatea
PSD
menajera duce la poluarea biologica
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD permanenta a acviferelor freatice.
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, OPORTUNITATEA
acestei
deputat PSD
investitii este benefica și din
Florin Emil ALBOTA, deputat urmatoarele
considerente
PSD
economice:
Grup Parlamentar PSD
- Reducerea gradului de risc
pentru sanatatea populatiei
din
comuna
GURA
PADINII, judetul OLT;
- Cresterea gradului de confort
și a calitatii vieții în cadrul
comunitatii;
GURA
OLT”,

PADINII,

-

Reducerea
și
limitarea
impactului negativ asupra
mediului,
cauzat
de
evacuarile de ape uzate
menajere
provenite
din
gospodarii și servicii;

-

Realizarea

obligatiilor

bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

pe
207

care Romania și le-a asumat
privind epurarea apelor uzate
transpusa
în
legislatia
nationala prin Hotararea
Guvernului
nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme
privind
conditiile
de
descarcare în mediul acvatic
a
apelor
uzate,
cu
modificarile și completarile
ulterioare;
Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 7.320.000RON,
după cum urmează:

293.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“MODERNIZARE STRAZI DE
INTERES
LOCAL
IN
COMUNA
STEFAN
CEL
MARE, JUDETUL OLT”,

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
7.320.000 RON.
Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor comunei STEFAN CEL
MARE, judetul OLT, un factor
determinant
il
constituie
modernizarea
și
extinderea
infrastructurii fizice de baza care

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
208

cu suma de 30.000 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

influenteaza
în
mod
direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

In majoritatea comunelor, acestea
Marius Ionel IANCU, deputat sunt slab dezvoltate sau în unele
PSD
cazuri, aproape inexistente.
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD Prin modernizarea drumurilor locale
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, de pe raza comunei STEFAN CEL
deputat PSD
MARE, judetul OLT, se vor obtine
Florin Emil ALBOTA, deputat urmatoarele:
PSD
Grup Parlamentar PSD
- imbunatatirea conditiilor de
transport pentru bunuri în
interiorul localitatii, prin
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.
209

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
30.000.000RON,
după
cum
urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“INFIINTARE
SISTEM
CENTRALIZAT
DE
CANALIZARE SI EPURARE
APE UZATE MENAJERE IN
COMUNA
STEFAN
CEL
MARE, JUDETUL OLT”,
cu suma de 15.000 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
30.000.000 RON.
Proiectul
care
se
doreste
implementat trateaza infiintarea
sistemului centralizat de canalizare
ape uzate în comuna STEFAN CEL
MARE, judetul OLT. Este necesar
un sistem centralizat de preluare a
apelor uzate menajere provenite de
la locuintele particulare, obiectivele
social culturale de la nivelul
localitatii, a unitatilor de mica
industrie și agentilor economici, dat
fiind faptul ca preluarea apelor uzate
menajere în fose septice individuale
conduce la cheltuieli de investitie
mari și cheltuieli pentru vidanjarea
periodica a acestora. In acelasi timp,
lipsa unui sistem centralizat de
colectare, canalizare și epurare a

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

apelor uzate provenite din activitatea
menajera duce la poluarea biologica
permanenta a acviferelor freatice.
OPORTUNITATEA
acestei
investitii este benefica și din
urmatoarele
considerente
economice:
-

-

Reducerea gradului de risc
pentru sanatatea populatiei
din comuna STEFAN CEL
MARE, judetul OLT;
Cresterea gradului de confort
și a calitatii vieții în cadrul
comunitatii;

-

Reducerea
și
limitarea
impactului negativ asupra
mediului,
cauzat
de
evacuarile de ape uzate
menajere
provenite
din
gospodarii și servicii;

-

Realizarea obligatiilor pe
care Romania și le-a asumat
privind epurarea apelor uzate
transpusa
în
legislatia
nationala prin Hotararea
Guvernului
nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme
privind
conditiile
de
descarcare în mediul acvatic
a
apelor
uzate,
cu
modificarile și completarile
211

ulterioare;
Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
15.000.000RON,
după
cum
urmează:

295.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“EXTINDERE ALIMENTARE
CU APA SI BRANSAMENTE
IN COMUNA TIA MARE,
JUDETUL OLT”,
cu suma de 10.333 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
15.000.000 RON.
Proiectul
care
se
doreste
implementat trateaza extinderea
sistemului centralizat de alimentare
cu apa în comuna TIA MARE,
judetul OLT. Este imperios necesara
extinderea acestuia la locuintele
particulare, la obiectivele social și
culturale de la nivelul localitatii, la
unitatile de mica industrie și la
agentii economici pentru: (i)
dezvoltarea durabila a zonei; (ii)
protectia mediului; (iii) reducerea
gradului de risc al sanatatii
populatiei; (iv) cresterea calitatii
vieții în cadrul comunitatii.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Marius Ionel IANCU, deputat
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PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

296.

ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“MODERNIZARE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN
COMUNA
TIA
MARE,
JUDETUL OLT”,
cu suma de 39.880 mii lei

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
10.333.185RON,
după
cum
urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
10.333.185 RON.
Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor comunei TIA MARE,
judetul OLT, un factor determinant
il constituie modernizarea și
extinderea infrastructurii fizice de
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.

Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
cazuri, aproape inexistente.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Prin modernizarea drumurilor locale
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Cătălin Ion GRECU, deputat PSD de pe raza comunei TIA MARE,
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD judetul OLT, se vor obtine
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, urmatoarele:
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
- imbunatatirea conditiilor de
PSD
transport pentru bunuri în
Grup Parlamentar PSD
interiorul localitatii, prin
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 39.880.495
RON, după cum urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“MODERNIZARE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN
COMUNA VISINA, JUDETUL
OLT”,
cu suma de 11.561 mii lei

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
39.880.495 RON.
Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor
comunei
VISINA,
judetul OLT, un factor determinant
il constituie modernizarea și
extinderea infrastructurii fizice de
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.

Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
cazuri, aproape inexistente.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Prin modernizarea drumurilor locale
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD de pe raza comunei VISINA, judetul
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD OLT, se vor obtine urmatoarele:
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
- imbunatatirea conditiilor de
Florin Emil ALBOTA, deputat
transport pentru bunuri în
PSD
interiorul localitatii, prin
Grup Parlamentar PSD
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
215

accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 11.561.259
RON, după cum urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
11.561.259 RON.
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de Consideram necesar acest proiect
avand în vedere ca scolile reprezinta
o etapa fundamentala în dezvoltarea
“REABILITARE,
copiilor, nu doar prin prisma
MODERNIZARE SI DOTARE continutului stiintific al procesului
SCOLI IN COMUNA VISINA, instructiv-educativ ci și prin
JUDETUL OLT”,
intermediul experimentelor efectuate
în scoala, actiuni care le stimuleaza
cu suma de 8.290 mii lei
interesele de cunoastere și contribuie
la largirea campului de cunostiinte
intelectuale.
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Scolile din comuna VISINA, judetul
OLT, nu dispun de conditii optime și
nici de dotari care sa permita
personalului sa desfasoare procesul
educativ în conditii optime, iar
elevilor sa-și desavarseasca educatia
intr-o
infrastructura
scolara
adecvata. Bancile, scaunele și
celelalte dotari, sunt vechi și
distruse.

Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
Scolile de pe raza comunei VISINA,
judetul
OLT
isi
desfasoara
activitatea în cladiri vechi și
insalubre, fara incalzire centralizata,
neavand grupuri sanitare sau spatiu
corespunzator / mp / copil.
Acoprisurile sunt, pe alocuri,
deteriorate și prin anumite zone se
infiltreaza apele pluviale, fapt pentru
care se pune în pericol viata copiilor
din cauza riscului de prabusire a
tavanului. Grupurile sanitare sunt
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improvizate și se afla situate la
distante mari de scoli.
Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 8.290.000RON,
după cum urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“MODERNIZARE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN
COMUNA
IZBICENI,
JUDETUL OLT”,
cu suma de 26.872 mii lei

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
8.290.000 RON.
Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor comunei IZBICENI,
judetul OLT, un factor determinant
il constituie modernizarea și
extinderea infrastructurii fizice de
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.

Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
cazuri, aproape inexistente.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Prin modernizarea drumurilor locale
de pe raza comunei IZBICENI,
judetul OLT, se vor obtine
urmatoarele:
-

imbunatatirea conditiilor de
transport pentru bunuri în
interiorul localitatii, prin
adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;

-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02)
cu
suma
de
26.872.600,54RON,
după
cum
219

urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“REALIZARE
BRANSAMENTE
LA
CONDUCTA PUBLICA DE
CANALIZARE IN COMUNA
IZBICENI, JUDETUL OLT”,
cu suma de 3.400 mii lei
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
26.872.600,54RON.
Proiectul
care
se
doreste
implementat trateaza realizarea
bransamentelor proprietatilor la
sistemul centralizat de canalizare
ape uzate în comuna IZBICENI,
judetul OLT. Este necesar un sistem
centralizat de preluare a apelor uzate
menajere provenite de la locuintele
particulare,
obiectivele
social
culturale de la nivelul localitatii, a
unitatilor de mica industrie și
agentilor economici, dat fiind faptul
ca preluarea apelor uzate menajere
în fose septice individuale conduce
la cheltuieli de investitie mari și
cheltuieli
pentru
vidanjarea
periodica a acestora. In acelasi timp,
lipsa unui sistem functional,
centralizat de colectare, canalizare și
epurare a apelor uzate provenite din
activitatea menajera duce la poluarea
biologica permanenta a acviferelor
freatice.

Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
OPORTUNITATEA
investitii este benefica

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

acestei
și din
220

urmatoarele
economice:
-

-

considerente

Reducerea gradului de risc
pentru sanatatea populatiei
din comuna IZBICENI,
judetul OLT;
Cresterea gradului de confort
și a calitatii vieții în cadrul
comunitatii;

-

Reducerea
și
limitarea
impactului negativ asupra
mediului,
cauzat
de
evacuarile de ape uzate
menajere
provenite
din
gospodarii și servicii;

-

Realizarea obligatiilor pe
care Romania și le-a asumat
privind epurarea apelor uzate
transpusa
în
legislatia
nationala prin Hotararea
Guvernului
nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme
privind
conditiile
de
descarcare în mediul acvatic
a
apelor
uzate,
cu
modificarile și completarile
ulterioare;

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
creditelor de

stat,
diminuarea
angajament și a
221

creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 3.400.000RON,
după cum urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
3.400.000 RON.
Finanțarea
obiectivului
de Pentru imbunatatirea calitatii vieții
investiții:
locuitorilor
comunei
IANCA,
judetul OLT, un factor determinant
“MODERNIZARE DRUMURI
il constituie modernizarea și
COMUNALE IN COMUNA
extinderea infrastructurii fizice de
IANCA, JUDETUL OLT”,
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
cu suma de 8.640 mii lei
culturale și economice și implicit,
Autori:
crearea de oportunitati ocupationale.
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
Marius Ionel IANCU, deputat cazuri, aproape inexistente.
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD Prin modernizarea drumurilor locale
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD de pe raza comunei IANCA, judetul
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, OLT, se vor obtine urmatoarele:
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
- imbunatatirea conditiilor de
PSD
transport pentru bunuri în
Grup Parlamentar PSD
interiorul localitatii, prin

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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adoptarea unor masuri pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și prin
reducerea
costurilor
de
exploatare
și
a
ratei
accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 8.640.000
RON, după cum urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
8.640.000 RON.
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor
comunei
IANCA,
judetul OLT, un factor determinant
“ALIMENTARE CU GAZE IN
il constituie modernizarea și
COMUNA IANCA, JUDETUL
extinderea infrastructurii fizice de
OLT”,
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
cu suma de 35.000 mii lei
culturale și economice și implicit,
Autori:
crearea de oportunitati ocupationale.
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
Marius Ionel IANCU, deputat cazuri, aproape inexistente.
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD Prin implementarea proiectului
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD alimentarii cu gaze a comunei
Adrian
Ionuț
CHESNOIU, IANCA, judetul OLT, se vor obtine
deputat PSD
urmatoarele:
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
- reducerea
costurilor
de
Grup Parlamentar PSD
incalzire a populatiei pe
timpul iernii;
-

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
creditelor de

stat,
diminuarea
angajament și a
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creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 35.000.000
RON, după cum urmează:
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de

“REALIZARE
ALEI
PIETONALE LA DN54A IN
COMUNA ORLEA, JUDETUL
OLT”,
cu suma de 1.500 mii lei

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
35.000.000 RON.
Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor
comunei
ORLEA,
judetul OLT, un factor determinant
il constituie modernizarea și
extinderea infrastructurii fizice de
baza care influenteaza în mod direct
dezvoltarea activitatilor sociale,
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.

Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
cazuri, aproape inexistente.

Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat

Prin realizarea de alei pietonale la
DN54A, pe raza comunei ORLEA,
judetul OLT, se vor obtine
urmatoarele:
-

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

îmbunatatirea conditiilor de
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PSD
Grup Parlamentar PSD

transport pentru bunuri în
interiorul localitatii, prin
cresterea masurilor pentru
siguranta, prin cresterea
vitezei de rulare și scaderea
ratei
de
aparitie
a
accidentelor;
-

standarde civice și de mediu
la nivel mult mai ridicat în
comparatie
cu
situatia
existenta;

-

imbunatatirea administrarii
infrastructurii
rutiere
și
dezvoltarea
viitoare
a
politicii comune de transport.

Sursa de finanțare:
Bugetul
de
stat,
diminuarea
creditelor de angajament și a
creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 1.500.000
RON, după cum urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
1.500.000 RON.
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ANEXA 3/15/02 7001.51.02.38,
PROGRAMUL NATIONAL DE
DEZVOLTARE
LOCALA
–
BUGETUL
MINISTERULUI
DEZVOLTARII,
LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

Finanțarea
investiții:

obiectivului

de Pentru imbunatatirea calitatii vieții
locuitorilor
comunei
ORLEA,
judetul OLT, un factor determinant
“REALIZARE SPATIU DE
il constituie modernizarea și
AGREMENT
PENTRU
TINERET
IN
COMUNA extinderea infrastructurii fizice de
baza care influenteaza în mod direct
ORLEA, JUDETUL OLT”,
dezvoltarea activitatilor sociale,
cu suma de 1.000 mii lei
culturale și economice și implicit,
crearea de oportunitati ocupationale.
Autori:
Paul STANESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Cătălin Ion GRECU, deputat PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTA, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

In majoritatea comunelor, acestea
sunt slab dezvoltate sau în unele
cazuri, aproape inexistente.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Prin realizarea unui spatiu de
agrement pentru tineret, pe raza
comunei ORLEA, judetul OLT, se
va obtine imbunatatirea conditiilor
de viata pentru tineri, ceea ce va
avea drept consecinta dorinta
acestora de a nu mai parasi
localitatea în cautarea unei vieti mai
bune în alta parte. Rezultatul va fi,
în mod evident, pastrarea în
localitate a resursei forta de munca,
fapt ce va conduce, în timp, la
dezvoltatrea comunei ORLEA.
Sursa de finanțare:
Bugetul
de
creditelor de

stat,
diminuarea
angajament și a
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creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale (Anexa
3/65/02) cu suma de 1.000.000
RON, după cum urmează:
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Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

-

Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții “Înființare Centru
Primiri Urgente Spital
Orășenesc Balș, Jud.
OLT” cu suma de 8.000
mii lei

Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

La Capitolul 54.01 Alte servicii
publice generale, titlul 50 – TITLUL
V Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, cu suma de
1.000.000 RON.
Spitalul Orășenesc din Balș are în
acest moment o Cameră de Gardă
fără medici specializați în medicina
de urgență, gărzile fiind efectuate de
medici din cadrul secțiilor spitalului.
Prin realizarea acestei investiții
cetățenii din Orașul Balș și cei din
comunele limitrofe pot avea acces la
serviciile medicale de urgență.
Crește calitatea actului medical, se
creează noi locuri de muncă prin
angajarea de personal specializat în
medicina de urgență.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
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Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții
“
Prima
înființarea sistemului de
canalizare în Comuna
Brâncoveni , Jud. OLT”
cu suma de 23.176 mii lei

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
înconjurător.
Sursa de finanțare:

Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții
“Modernizare
drumuri de interes local, 10
KM în Comuna Găvănești
, Jud. OLT” cu suma de
9.800 mii lei

Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

-

Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Găvănești , atât din
punct de vedere economic cât si
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
si
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții “Extindere sistem
colectare ape uzate în
Comuna Bîrza, Jud.
OLT” cu suma de 2.500
mii lei

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
înconjurător.
Sursa de finanțare:

Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

-

Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții
“Modernizare
străzi interes local în
Comuna Cezieni, Jud.
OLT” cu suma de 22.084
mii lei

Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții
“Construire
Complex Sportiv în Satul
Dobrun,
Comuna
Dobrun, Jud. OLT” cu
suma de 7.000 mii lei
Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Cezieni, atât din
punct de vedere economic cât si
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
si
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Îmbunătățirea condițiilor de trai
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții “Înființare rețea
de apă uzată în Comuna
Osica de Jos, Jud. OLT”
cu suma de 12.815 mii lei
Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții
“Modernizare
infrastructură rutieră în
Comuna Drăghiceni, Jud.
OLT” cu suma de 10.531
mii lei

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
înconjurător.
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Drăghiceni, atât
din punct de vedere economic cât si
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
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nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
somajului
si
Autori:
îmbunătățirea
condițiilor
de
Florin Ionuț Barbu, deputat circulatie rutieră.
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat Sursa de finanțare:
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD Capitolul 54.01 Alte servicii publice
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat generale, titlul 50 – TITLUL V
PSD
Fonduri de rezervă, articolul 01
Florin Emil Albotă, deputat PSD Fond de rezervă bugetară la
Paul Stănescu, senator PSD
dispoziția Guvernului.
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de Realizarea acestui obiectiv de
angajament
pentru investiții contribuie la creșterea
Finanțarea obiectivului de nivelului de trai, la dezvoltarea
investiții “Alimentare cu comunității locale, creșterea gradului
apă și extindere sistem de de sănătate publică, creșterea
canalizare în Comuna productivității activităților agricole,
Dobrețu, Jud. OLT” cu contribuind la protejarea mediului
suma de 15.005 mii lei
înconjurător.
Sursa de finanțare:
Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD

Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Grup Parlamentar PSD

314.

315.

Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

-

Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții “Construire si
echipare
grădiniță
cu
program normal, Comuna
Pîrșcoveni, Jud. OLT” cu
suma de 2.446 mii lei lei

Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de
angajament
pentru
Finanțarea obiectivului de
investiții “Modernizare și
reabilitare drumuri și străzi
de interes local, 25 străzi

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la asigurarea de
condiții optime pentru desfășurarea
actului educațional , îmbunătățirea
accesului copiilor la educație ,
reducerea cheltuielilor din bugetul
local pentru reparații și dotarea cu
echipamente moderne și asigurarea
eficienței energetice.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
asigură legătura cu Municipiul
Slatina și creează oportunități de
dezvoltare pentru Orașul Piatra
Olt, atât din punct de vedere
economic cât si social, se creează

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
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316.

Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

pentru
atragerea
de
Oraș Piatra OLT , Jud. condiții
OLT” cu suma de 18.313 investitori și atragerea de venituri
mii lei
suplimentare la bugetele locale
contribuind la creșterea nivelului de
trai al populației, reducerea ratei
șomajului
si
îmbunătățirea
condițiilor de circulație rutieră.
Autori:
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD Sursa de finanțare:
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Paul Stănescu, senator PSD
Fond de rezervă bugetară la
Siminica Mirea, senator PSD
dispoziția Guvernului.
Grup Parlamentar PSD
- Se majorează creditele de Modernizarea rețelei de drumuri
angajament
pentru creează oportunități de dezvoltare
Finanțarea obiectivului de pentru Comuna Voineasa, atât din
investiții
“Modernizare punct de vedere economic cât si
străzi și drumuri de interes social, se creează condiții pentru
local, Comuna Voineasa, atragerea de investitori și atragerea
Jud. OLT” cu suma de de venituri suplimentare la bugetele
32.756 mii lei
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
Autori:
ratei
șomajului
și
Florin Ionuț Barbu, deputat reducerea
îmbunătățirea
condițiilor
de
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat circulație rutieră.
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD Sursa de finanțare:
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Capitolul 54.01 Alte servicii publice

Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

317.

318.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 15.000
mii lei – credit bugetar și 35.000
mii lei – credite de angajament
pentru finalizare obiectiv ”Stație
tratare ape uzate Ploiești”.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Se suplimentează cu suma de 600
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectivul:
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Modernizare și transformarea
51, Titlul VI ”Transferuri între
construcției industriale brutarie
unități ale administrației publice”,
p+1, în spații pentru servicii
articolul 02 ”Transferuri de capital” publice”, în localitatea Vărbilău.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat

generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Necesitatea protecției mediului în
Municipiul Ploiești.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării unor condiții
optime de desfașurare a activității.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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319.

320.

PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 5.117
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru obiectiv ”Creșterea
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf eficienței energetice a Liceului
51, Titlul VI ”Transferuri între
Teoretic ”Șerban Vodă” din
unități ale administrației publice”,
orașul Slănic.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 3.500
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
realizarea
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf obiectivului ”Sala de sport” în
51, Titlul VI ”Transferuri între
orașul Slănic.
unități ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat

timpul exerciţiului bugetar

Necesitatea diminuării costurilor Se
propune
respingerea
pentru cheltuieli de întreținere
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Sursa de finanțare:
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
Realocare din Fondul de rezervă al
bază de Hotărâre a Guvernului
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
pentru finanţarea unor cheltuieli
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
urgente sau neprevăzute apărute în
Capitol 50.01
timpul exerciţiului bugetar

Necesitatea desfășurarii activității Se
propune
respingerea
fizice în condiții optime.
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Sursa de finanțare:
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
Realocare din Fondul de rezerva al
bază de Hotărâre a Guvernului
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
pentru finanţarea unor cheltuieli
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
urgente sau neprevăzute apărute în
Capitol 50.01
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PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
321.

322.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 750 mii
lei pentru realizarea obiectivului
”Modernizare centru cultural în
localitatea Provița de Jos”.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 29.000
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectivul
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Înființare sistem de canalizare
51, Titlul VI ”Transferuri intre
centralizată” în localitatea Balta
unitati ale administrației publice”,
Doamnei.
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD

timpul exerciţiului bugetar

Asigurarea
unui
spațiu
de Se
propune
respingerea
desfășurare a activităților culturale.
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare:
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului se repartizează unor
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
Ordonatori principali de credite pe
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
bază de Hotărâre a Guvernului
Capitol 50.01
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Asigurarea încadrării în normele de Se
propune
respingerea
mediu.
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Sursa de finanțare:
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
Realocare din Fondul de rezerva al
bază de Hotărâre a Guvernului
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
pentru finanţarea unor cheltuieli
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
urgente sau neprevăzute apărute în
Capitol 50.01
timpul exerciţiului bugetar
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Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
323.

324.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 2.400
mii
lei
pentru
realizarea
obiectivului Sala de sport Sat
Lacu Turcului, localitatea Balta
Doamnei.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 1.342
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru obiectiv ”Realizare
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf extindere rețea de canalizare
51, Titlul VI ”Transferuri intre
etapa a II a” în Sat Ceptura de
unitati ale administrației publice”,
Sus- Șoimești- Rotari, comuna
articolul 02 ”Transferuri de capital” Ceptura.

Necesitatea desfășurării activității Se
propune
respingerea
fizice în condiții optime.
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare:
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului se repartizează unor
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
Ordonatori principali de credite pe
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
bază de Hotărâre a Guvernului
Capitol 50.01
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Asigurarea încadrării în normele de Se
propune
respingerea
mediu.
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare:
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Realocare din Fondul de rezerva al
Ordonatori principali de credite pe
Autori amendament grup PSD Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
Prahova:
bază de Hotărâre a Guvernului
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Radu Oprea – senator PSD
pentru finanţarea unor cheltuieli
Capitol 50.01
Laura Moagher – senator PSD
urgente sau neprevăzute apărute în
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325.

326.

Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 2.400 Necesitatea desfășurării activității
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
realizarea fizice în condiții optime.
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf obiectivului Sala de sport
la
51, Titlul VI ”Transferuri intre
școala în sat Ceptura de Jos, Sursa de finanțare:
unitati ale administrației publice”,
comuna Ceptura.
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori amendament grup PSD Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
Prahova:
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Radu Oprea – senator PSD
Capitol 50.01
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 6.953 Necesitatea asigurării măsurilor de
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru pentru realizarea siguranță a circulației pentru pietoni
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf obiectivului ”Înființare pistă și bicicliști.
51, Titlul VI ”Transferuri intre
bicicliști, trotuare și parcare” pe
unitati ale administrației publice”,
DJ 102 N în sat Ceptura de Jos,
articolul 02 ”Transferuri de capital” comuna Ceptura.
Sursa de finanțare:
Autori amendament grup PSD Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
Prahova:

timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
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327.

328.

Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 500 mii
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
lei
pentru
obiectiv
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Mondernizare drum local”
51, Titlul VI ”Transferuri intre
comuna Aluniș.
unitati ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 500 mii
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
lei
pentru
obiectivul
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Modernizare
sistem
de
51, Titlul VI ”Transferuri între
colectare a apelor pluviale” în
unități ale administrației publice”,
Comuna Aluniș.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD

generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Necesitatea asigurării condițiilor de
trafic auto și pietonal.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării colectării apei
pluviale.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
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329.

330.

Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentare cu suma de 550 mii
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
lei pentru obiectiv Modernizare
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf drum local Tisa Mare, în comuna
51, Titlul VI ”Transferuri intre
Aluniș.
unitati ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 8.611
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectiv
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf Modernizare drumuri locale în
51, Titlul VI ”Transferuri între
comuna Ștefești.
unități ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat

Capitol 50.01

pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Necesitatea asigurării condițiilor de
trafic auto și pietonal

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării condițiilor de
trafic auto și pietonal
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Gratiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
331.

332.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 11.400
mii lei pentru obiectiv ”Înființare
rețea de canalizare” în satele
Ologeni și Tătărăi din comuna
Poienarii Burchii.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 8.500
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru obiectiv ”Înființare
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf rețea
de
distribuție
gaze
51, Titlul VI ”Transferuri între
naturale” pentru satele Ologeni și
unități ale administrației publice”,
Tătărăi din comuna Poienarii
articolul 02 ”Transferuri de capital” Burchii.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat

Necesitatea asigurării serviciului de
canalizare.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării alimentării
populației cu gaze naturale.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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333.

334.

PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Paraschiv Rodica – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 6.000 Necesitatea asigurării scurgerii
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectiv apelor și eliminarea pericolului de
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Modernizare rigole stradale și inundații.
51, Titlul VI ”Transferuri între
podețe” în Comuna Cocorăștii
unități ale administrației publice”,
Colț.
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Sursa de finanțare:
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Realocare din Fondul de rezerva al
Radu Oprea – senator PSD
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
Laura Moagher – senator PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Bogdan Andrei Toader – deputat Capitol 50.01
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 1.000 Necesitatea asigurării funcționarii
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru obiectiv ”Execuție rețelei de canalizare.
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf branșamente
gospodării
la
51, Titlul VI ”Transferuri intre
rețeaua de canalizare menajeră”
unitati ale administrației publice”,
în comuna Vadu Săpat.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Autori amendament grup PSD Sursa de finanțare:
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Realocare din Fondul de rezerva al
Laura Moagher – senator PSD
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
Bogdan Andrei Toader – deputat generale, 50.01, Anexa 3/65/01,

timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
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335.

336.

PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 2.900
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectiv
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Consolidare maluri Cricovul
51, Titlul VI ”Transferuri între
Sărat aferent DC 71” în comuna
unități ale administrației publice”,
Sângeru.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 3.900
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectiv
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Reabilitare
DC
133
sat
51, Titlul VI ”Transferuri intre
Buștenari” – comuna Telega.
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital” Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD

Capitol 50.01

urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Necesitatea asigurării stabilității
drumului.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării condițiilor
optime de trafic.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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timpul exerciţiului bugetar

Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
337.

338.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 5.500
mii
lei
pentru
obiectiv
”Modernizare
și reabilitare
străzi” în comuna Gornet.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 1.200
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectivul
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Extindere rețea distribuție gaze
51, Titlul VI ”Transferuri intre
naturale” pentru satele Cuib și
unitati ale administrației publice”,
Bogdănești, comuna Gornet.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat

Necesitatea asigurării condițiilor
optime de trafic.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării serviciului de
distribuție gaze naturale.
Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
339.

340.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 2.900
mii
lei
pentru
obiectivul
”Extindere rețea de distribuție
gaze naturale” în comuna
Drăgănești.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 2.000
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru obiectiv ”Centru
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf medical
multifuncțional”,
51, Titlul VI ”Transferuri intre
Comuna Drăgănești.
unitati ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat

Necesitatea asigurării serviciului de
distribuție gaze naturale.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării serviciilor
medicale pentru populație.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
341.

342.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 5.000
mii
lei
pentru
obiectivul
”Asfaltare drumuri locale”,
comuna Dragănești.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 27.400
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru obiectiv ”Înființare
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf sistem de distribuție gaze
51, Titlul VI ”Transferuri intre
naturale”, Comuna Râfov.
unitati ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD

Necesitatea asigurării condițiilor
optime de trafic.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării serviciului de
alimentare cu gaze naturale.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL

343.

344.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 23.000
mii lei pentru obiectiv ”Înființare
sistem de canalizare” în satele
Buda și Palanca, comuna Râfov.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 35.000
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectiv
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Modernizare sistem alimentare
51, Titlul VI ”Transferuri intre
cu apa” oraș Boldești-Scăeni.
unitati ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD

Necesitatea asigurării serviciului de
canalizare și implicit a protecției
mediului.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării calității apei
potabile.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD

345.

346.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 700 mii
lei pentru obiectiv ”Construcție
dispensar uman” în comuna
Tomșani.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 6.000
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii
lei
pentru
obiectiv
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf ”Modernizare DJ 216A Slănic 51, Titlul VI ”Transferuri intre
Ștefești”, Judetul Prahova.
unitati ale administrației publice”,
Autori amendament grup PSD
articolul 02 ”Transferuri de capital” Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD

Necesitatea asigurării condițiilor
pentru medicina primară.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării condițiilor
optime de trafic.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD

347.

348.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suplimentarea cu suma de 5.000
mii
lei
pentru
obiectiv
”Modernizare DJ102 Slănic –
Izvoarele”, judetul Prahova.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL.
Grup Parlamentar PSD
Legea bugetului de stat – 2021 –
Suplimentarea cu suma de 16.000
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
mii lei pentru Obiectiv ”Achiziție
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf tramvaie” , Municipiul Ploiești.
51, Titlul VI ”Transferuri intre
Autori amendament grup PSD
unitati ale administrației publice”,
Prahova:
articolul 02 ”Transferuri de capital” Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD

Necesitatea asigurării condițiilor
optime de trafic.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Necesitatea asigurării unor mijloace
de transport decente.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Grațiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD

349.

350.

Legea bugetului de stat – 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 –
”Cheltuieli – buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri intre
unitati ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”
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Administrației.

Suplimentarea cu suma de 4.500
mii
lei
pentru
obiectiv
”Modernizarea
drumului
comunal DC 76A”, orașul Mizil.
Autori amendament grup PSD
Prahova:
Radu Oprea – senator PSD
Laura Moagher – senator PSD
Bogdan Andrei Toader – deputat
PSD
Teodoroiu Simona Maya – deputat
PSD
Rodica Paraschiv – deputat PSD
Gratiela Leocadia Gavrilescu –
deputat PPU-SL
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare Drum
Județean DJ 643 ,KM 0+000-KM
25+240,
Bobu-Voineasa-Balș,
Jud. OLT” cu suma de 56.162 mii
lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD

Necesitatea asigurării condițiilor
optime de trafic.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP – actiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Modernizarea acestui drum creează
oportunități de dezvoltare pentru
localitățile Balș și Voineasa , atât
din punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
252

Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare Drum
Județean DJ 657 (DJ 653) – Valea
Mare – Priseaca – Poboru –
Spineni – DN 67 B “ cu suma de
144.010 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Reabilitare, modernizare
infrastructură rutieră DJ 703 C
Oraș Potcoava, Județul OLT”,
cu suma de 31.723 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Modernizarea acestui drum creează
oportunități de dezvoltare pentru
comunele Valea Mare, Priseca,
Poboru și Spineni , atât din punct
de vedere economic cât și social, se
creează condiții pentru atragerea de
investitori și atragerea de venituri
suplimentare la bugetele locale
contribuind la creșterea nivelului de
trai al populației, reducerea ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor de circulație rutieră

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Modernizarea acestui drum creează
oportunități de dezvoltare pentru
Orașul Potcoava , atât din punct de
vedere economic cât și social, se
creează condiții pentru atragerea de
investitori și atragerea de venituri
suplimentare la bugetele locale
contribuind la creșterea nivelului de
trai al populației, reducerea ratei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
253

353.

Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

354.

Anexa
3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Construcție sistem de
canalizare
în
Comuna
Dobroteasa – sat Dobroteasa
Câmpu Mare și Batia, Județul
OLT ”, cu suma de 17.283 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drumuri
sătești – DC 165 Comuna
Colonești, Județul OLT”, cu
suma de 7.800 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD

șomajului
și
îmbunătățirea pentru finanţarea unor cheltuieli
condițiilor de circulație rutieră
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de Se
propune
respingerea
investiții contribuie la creșterea amendamentului intrucat:-Sursa de
nivelului de trai, la dezvoltarea finanţare nu poate fi avută în vedere
comunității locale, creșterea gradului întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
de sănătate publică, creșterea 500/2002 privind finanţele publice,
productivității activităților agricole, Fondul de rezervă la dispoziţia
contribuind la protejarea mediului Guvernului se repartizează unor
înconjurător.
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01 pentru finanţarea unor cheltuieli
Alte servicii publice generale, titlul
urgente sau neprevăzute apărute în
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă, timpul exerciţiului bugetar
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Colonești , atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
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Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

reducerea
ratei
șomajului
îmbunătățirea
condițiilor
circulație rutieră

și pentru finanţarea unor cheltuieli
de urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Înființare rețea de
canalizare cu stație de epurare în
satele Grădinari, Petculești, Runcu
Mare – Comuna Grădinari,
Județul OLT ”, cu suma de
16.263 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Înființare rețea de
canalizare în satele Oporelu,
Beria de Sus, Beria de Jos,
Rădești,
Comuna
Oporelu,
Județul OLT”, cu suma de 17.111
mii lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01 pentru finanţarea unor cheltuieli
Alte servicii publice generale, titlul urgente sau neprevăzute apărute în
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă, timpul exerciţiului bugetar
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
înconjurător.

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
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Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Înființare retea de
canalizare în Comuna Optași
Măgura Județul OLT”, cu suma
de 6.500 mii lei
Autori:

înconjurător.

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01 pentru finanţarea unor cheltuieli
Alte servicii publice generale, titlul urgente sau neprevăzute apărute în
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă, timpul exerciţiului bugetar
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
Marius Ionel Iancu, deputat înconjurător.
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Florin Ionuț Barbu, deputat Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drumuri
locale și construire pod Strada
Speranței, Comuna Sâmburești
Județul OLT”, cu suma de 19.000
mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Reabilitare
și
modernizare Școală Gimnazială
“Florian Dițuleasa”, sat Vitănești,
Comuna Sârbii Măgura, Județul
OLT” cu suma de 2.108 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Sâmburești , atât
din punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la asigurarea de
condiții optime pentru desfășurarea
actului educațional , îmbunătățirea
accesului copiilor la educație ,
reducerea cheltuielilor din bugetul
local pentru reparații și dotarea cu
echipamente moderne și asigurarea
eficienței energetice.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Construire
creșă
Comuna Movileni, Județul OLT
”, cu suma de 3.867 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Asfaltare
străzi
comunale – 11,6 Km Comuna
Spineni Județul OLT”, cu suma
de 16.000 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la dezvoltarea
infrastructurii
educaționale
la
asigurarea accesului copiilor la
sistemul de educație , sprijin pentru
participarea activă a părințiilor pe
piața forței de muncă și creșterea
natalității.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Spineni , atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Înființare rețea de
canalizare în Comuna Tătulești
Județul OLT”, cu suma de 20.088
mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Asfaltare
drumuri
comunale – 10 KM Comuna
Teslui Județul OLT”, cu suma de
15.000 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD

Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
înconjurător.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Teslui , atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare sistem
alimentare cu apă și canalizare Sat
Topana, Comuna Topana ,
Județul OLT”, cu suma de 7.500
mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare străzi 21
KM și construire pod, Comuna
Verguleasa, Județul OLT”, cu
suma de 30.000 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat

circulație rutieră.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
înconjurător.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Verguleasa, atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și

timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
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PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare, dotare,
extindere
infrastructură
administrativă și educațională,
Comuna Vitomirești, Județul
OLT”, cu suma de 30.000 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Asfaltare DC 34 și străzi
comunale – 17,25 KM comuna
Vulturești, Județul OLT”, cu
suma de 25.000 mii lei

îmbunătățirea
condițiilor
circulație rutieră.

de urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la asigurarea de
condiții optime pentru desfășurarea
actului educațional , îmbunătățirea
accesului copiilor la educație ,
reducerea cheltuielilor din bugetul
local pentru reparații și dotarea cu
echipamente moderne și asigurarea
eficienței energetice și asigurarea de
servicii
publice
de
calitate
cetățenilor.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Verguleasa, atât
din punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat nivelului de trai al populației,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
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PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Parcări modulare,10
buc., 551 locuri de parcare,
Muncipiul Slatina,
Județul
OLT”, cu suma de 66.813 mii lei
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Extindere
rețea
canalizare în sat Vâlcele, comuna
Vâlcele Jud. OLT” cu suma de
10.848. mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD

reducerea
ratei
șomajului
și pentru finanţarea unor cheltuieli
îmbunătățirea
condițiilor
de urgente sau neprevăzute apărute în
circulație rutieră.
timpul exerciţiului bugetar
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Prin realizarea acestui obiectiv de
investiții se rezolvă problema
locurilor de parcare insuficiente din
Municipiul Slatina, crește confortul
urban se fluidizează traficul și crește
siguranța rutieră.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale, titlul
50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
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Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Reabilitare
străzi,
comuna Crîmpoia Jud. OLT” cu
suma de 92 mii lei

înconjurător.
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Crîmpoia , atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
Autori:
de venituri suplimentare la bugetele
Siminica Mirea, senator PSD
locale contribuind la creșterea
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
PSD
condițiilor
de
Marius Ionel Iancu, deputat îmbunătățirea
circulație rutieră.
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Grup Parlamentar PSD
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drumuri de
interes local, 13,7 KM - Comuna
Schitu, Jud. OLT” cu suma de
15.774 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Schitu, atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Corbu, atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare străzi Comuna Corbu, Jud. OLT” cu
suma de 5.065 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
Sursa de finanțare:
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Grup Parlamentar PSD
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Fond de rezervă bugetară la
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drumuri de
interes local și drumuri de interes
județean - Comuna Valea Mare,
Jud. OLT” cu suma de 18.341 mii
lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drumuri
locale și pod peste pârâul Iminog Comuna Perieți, Jud. OLT” cu
suma de 92 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Valea Mare, atât
din punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Perieți, atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
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PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare DC 13 și
alte străzi – 6,7 KM, Comuna
Găneasa, Jud. OLT” cu suma de
7.796 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

reducerea
ratei
șomajului
îmbunătățirea
condițiilor
circulație rutieră.

și pentru finanţarea unor cheltuieli
de urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Găneasa, atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Reabilitarea
și
modernizarea DC 90A - Comuna
Slătioara, Jud. OLT” cu suma de
2.860 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Slătioara, atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Nicolae Titulescu,
atât din punct de vedere economic
cât și social, se creează condiții
pentru atragerea de investitori și
atragerea de venituri suplimentare la
bugetele locale contribuind la
creșterea nivelului de trai al
populației, reducerea ratei șomajului
și îmbunătățirea condițiilor de
circulație rutieră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drum
comunal, astfaltare - Comuna
Nicolae Titulescu, Jud. OLT” cu
suma de 4.950 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD generale, titlul 50 – TITLUL V
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Grup Parlamentar PSD

Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drum
comunal DC98 în satul Ursoaia Comuna Icoana, Jud. OLT” cu
suma de 10.234 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Icoana, atât din
punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
locale contribuind la creșterea
nivelului de trai al populației,
reducerea
ratei
șomajului
și
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație rutieră.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Sistem alimentare cu
apă și epurare în satele Doba,
Schitu din Deal și Schitu din Vale
- Comuna Pleșoiu, Jud. OLT”
cu suma de 11.225 mii lei

Autori:

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la creșterea
nivelului de trai, la dezvoltarea
comunității locale, creșterea gradului
de sănătate publică, creșterea
productivității activităților agricole,
contribuind la protejarea mediului
înconjurător.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
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Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Amenajare scurgere
ape, șanțuri betonate, podețe de
acces la proprietăți, trotuare în
lungul drumurilor - Comuna
Strejești, Jud. OLT” cu suma de
19.321 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Reabilitare școală NR.2
- Comuna Văleni, Jud. OLT” cu
suma de 1.800 mii lei
Autori:

Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Această investiție este necesară
pentru prevenirea inundațiilor ,
creșterea siguranței
rutiere ,
îmbunătățirea aspectului general al
localității , creșterea nivelului de trai
și a confortului rural.
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Realizarea acestui obiectiv de
investiții contribuie la asigurarea de
condiții optime pentru desfășurarea
actului educațional , îmbunătățirea
accesului copiilor la educație ,

pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
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Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “ Sală de sport cu tribune
de 180 locuri - Comuna
Șerbănești, Jud. OLT” cu suma
de 7.704 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

reducerea cheltuielilor din bugetul
local pentru reparații și dotarea cu
echipamente moderne și asigurarea
eficienței energetice.
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Prin realizarea acestei investiții se
asigură cadrul optim de desfășurare
a activităților sportive în condiții de
confort și siguranță, se asigură
infrastructura necesară organizării
de competiții sportive și alte
evenimente, care contribuie la
dezvoltarea și promovarea localității.
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Reabilitare
,
modernizare, extindere și dotare
Cămin Cultural - Comuna
Brebeni, Jud. OLT” cu suma de
2.105 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare drumuri
comunale - Comuna Curtișoara,
Jud. OLT” cu suma de 7.000 mii
lei

Această investiție este necesară
pentru revitalizarea vieții cultural –
artistice din comună, organizarea de
evenimente care pot contribui la
dezvoltarea economică și socială a
comunității, organizarea de serbări și
spectacole ale elevilor de la unitățile
de învățământ din localitate.
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.

Modernizarea rețelei de drumuri
creează oportunități de dezvoltare
pentru Comuna Curtișoara, atât
din punct de vedere economic cât și
social, se creează condiții pentru
atragerea de investitori și atragerea
de venituri suplimentare la bugetele
Autori:
locale contribuind la creșterea
Siminica Mirea, senator PSD
nivelului de trai al populației,
Paul Stănescu, senator PSD
ratei
șomajului
și
Florin Ionuț Barbu, deputat reducerea
îmbunătățirea
condițiilor
de
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat circulație rutieră.
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD Sursa de finanțare:
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Florin Emil Albotă, deputat PSD Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
Grup Parlamentar PSD
dispoziția Guvernului.
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Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Modernizare iluminat
public
stradal
Comuna
Ghimpețeni, Jud. OLT” cu suma
de 1.800 mii lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD
Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții
“Reabilitare,
modernizare, extindere și dotare
Cămin Cultural - Comuna Tufeni,
Jud. OLT” cu suma de 1.905 mii
lei
Autori:
Siminica Mirea, senator PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Florin Ionuț Barbu, deputat
PSD

Prin realizarea acestei investiții
crește aria de iluminare, scade
consumul de energie, protejând
astfel, mediul înconjurător.
Se reduce numărul accidentelor
rutiere și infracțiunilor și se
îmbunătățesc condițiile de viață din
localitate.
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Această investiție este necesară
pentru revitalizarea vieții cultural –
artistice din comună, organizarea de
evenimente care pot contribui la
dezvoltarea economică și socială a
comunității, organizarea de serbări și
spectacole ale elevilor de la unitățile
de învățământ din localitate.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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Marius Ionel Iancu, deputat
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
387.

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

388.

Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se alocă suma de 40.000 mii de lei
pentru realizarea proiectării și
execuției
lucrărilor
aferente
proiectului de investiții „Închidere
Inel Median de circulație – zona
sud, etapa I – Tronson Bd.
Ghencea/Str. Brașov – Sos.
Alexandriei, Sector 5, București”
Autori:
Daniel Florea, deputat PSD
Grup parlamentar PSD
Se alocă suma de 2.000 mii lei, în
vederea realizării Studiului de
Fezabilitate aferent proiectului de
investiții ”Realizarea Bulevardului
Progresu - Cotroceni”, pe traseul
fostei linii de cale ferata,
dezafectate,
CF
București
Progresu
–
CF
București
Cotroceni”
Autori:
Daniel Florea, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

timpul exerciţiului bugetar
Sursa de finanțare:
Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V
Fonduri de rezervă, articolul 01
Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului.
Investiția este necesară pentru
realizarea
obiectivului
de
infrastructură. Prin atingerea acestui
obiectiv, se va îmbunătăți traficul
rutier într-o zonă extrem de
aglomerată.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Investiția este necesară pentru
realizarea
obiectivului
de
infrastructură. Prin atingerea acestui
obiectiv, se va îmbunătăți traficul
rutier într-o zonă extrem de
aglomerată.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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389.

Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se alocă suma de 30.000 mii lei, în
vederea realizării Studiului de
Fezabilitate, proiectării si execuției
lucrărilor pentru obiectivul de
investiții ”Parc Antiaeriană, Sector
5”, pe un teren aflat în
administrarea Sectorului 5 al
Municipiului București
Autori:
Daniel Florea, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

390.

Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

391.

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

Se alocă suma de 5.000 mii lei de
lei, în vederea realizării Studiului
de Oportunitate și a Studiului de
Fezabilitate pentru proiectul de
investiții „Laser Valley, Sector 5,
Municipiul București”
Autori:
Daniel Florea, deputat PSD
Grup parlamentar PSD
Alocarea sumei de 150.000 mii lei
pentru lucrări privind obiectivul de
investiții „Reabilitarea tramei
stradale, Sector 5, Municipiul
București”, pentru asigurarea
necesarului de finanțare pentru
anul 2021.
Autori:

Investiția este necesară pentru
modernizarea spațiului public și
crearea de noi spații de recreere
pentru locuitorii Sectorului 5.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
Proiectul își propune să promoveze finanţare nu poate fi avută în vedere
știința și tehnologia, domenii de întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
interes pentru dezvoltarea durabilă.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Ordonatori principali de credite pe
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
urgente sau neprevăzute apărute în
Capitol 50.01
timpul exerciţiului bugetar
Investiția este necesară pentru Se
propune
respingerea
îmbunătățirea infrastructurii stradale amendamentului intrucat:-Sursa de
locale.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Guvernului se repartizează unor
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Ordonatori principali de credite pe
Capitol 50.01
bază de Hotărâre a Guvernului
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pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Daniel Florea, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

392.

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice"

Alocarea sumei de 12 400 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru înființare rețea distribuție
gaze naturale în
comuna
Războieni, jud. Neamț.
Autor: Remus Munteanu,
deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece în mediul rural,
aproape 80% din locuitori se
încălzesc cu masă lemnoasă, în sobe
învechite și neperformante, cu grad
scăzut de ardere și performanța
energetică scăzută și generând emisii
poluante în atmosferă cu efecte
nocive asupra sănătății oamenilor și
a mediului înconjurător.
Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 5001
”Cheltuieli - buget de stat”, , titlul
55 ”Alte transferuri” articol 01,
alineat 18 ”Alte transferuri curente
interne”, buget Societatea Română
de Televiziune, Anexa 3/46 cu suma
de 12 400 mii lei.

393.

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice"

Alocarea sumei de 10 245 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru înființare rețea distribuție
gaze naturale în comuna Dobreni,
jud. Neamț.
Autor: Remus Munteanu,
deputat PSD

Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece în mediul rural,
aproape 80% din locuitori se
încălzesc cu masă lemnoasă, în sobe
învechite și neperformante, cu grad
scăzut de ardere și performanța
energetică scăzută și generând emisii
poluante în atmosferă cu efecte

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
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Grup Parlamentar PSD

nocive asupra sănătății oamenilor și ce le revin pe anul 2021
a mediului înconjurător.
Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 6500
”Cheltuieli
social
culturale”,
subcapitolul 01, titlul 55 ”Alte
transferuri”,
buget
Societatea
Română de Televiziune, Anexa 3/46
cu suma de 10 245 mii lei.

394.

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice"

Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece în prezent apa
pentru consum este asigurată local
prin fântâni gospodărești și instalații
improvizate, care nu asigură
calitatea, în multe fântâni apa
Autor:
Remus
Munteanu, prezintă depășiri frecvente ale
concentrației maxime admise la fier,
deputat PSD
nitrați, clor, amoniu, substanțe
Grup Parlamentar PSD
organice, precum și valori ridicate
ale indicatorului de duritate totală
ceea ce duce la periclitarea sănătații
populației. De asemenea, precizăm
că locuitorii comunei nu beneficiază
nici de sistem de canalizare
menajeră, apele menajere fiind
colectate în instalații improvizate.
Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 6500
”Cheltuieli
social
culturale”,
subcapitolul 01, titlul 01 ”Cheltuieli
curente”, buget Societatea Română
de Radiodifuziune, Anexa 3/45 cu
suma de 11 850 mii lei.
Alocarea sumei de 11 850 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru
extindere
rețea
de
alimentare cu apă și canalizare în
comuna Dobreni, jud. Neamț.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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396.

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
5000 ”Cheltuieli – buget de stat”
titlul 51 "Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice", articolul 2
”Transferuri de capital” alineat 4 ”
Program pentru construcții de
locuințe și săli de sport”

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice

Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece o sală de sport ar
rezolva în mod fericit problemele
întâmpinate de elevi și profesorii de
educație fizică atunci când vremea
nefavorabilă nu permite desfășurarea
Autor:
Remus
Munteanu, orelor de educație fizica în aer liber
și ar crea condițiiile ca tinerii din
deputat PSD
comună să practice sportul și
Grup Parlamentar PSD
mișcarea în timpul liber, pe tot
parcursul anului.
Alocarea sumei de 615 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru realizare sală pentru
activități fizice și recreative în
comuna Dobreni, jud. Neamț.

Alocarea sumei de 250 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru extindere rețea iluminat
public în comuna Văleni, jud.
Neamț.
Autor:
Remus
Munteanu,
deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 6701
”Cultură, recreere și religie”,
subcapitolul 50 ”Cheltuieli social
culturale”,
buget
AGERPRES,
Anexa 3/43 cu suma de 615 mii lei.
Efectuarea acestei investiții este
necesară pentru creșterea gradului de
securitate individuală și colectivă în
cadrul comunității locale, precum și
a gradului de siguranță a circulației
rutiere și pietonale; reducerea
numărului
de
accidente
și
vandalizări pe timp de noapte.
Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 8401
”Transporturi”, subcapitolul 04,
titlul 02 ”Transport cu metroul”,
buget Ministerul Transportului și
Infrastructurii Anexa 3/24 cu suma
de 250 mii lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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398.

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice"

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice"

Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece în mediul rural
aproape 80% din locuitori se
încălzesc cu masă lemnoasă, în sobe
învechite și neperformante, cu grad
scăzut de ardere și performanța
Autor:
Remus
Munteanu, energetică scăzută și generând emisii
poluante în atmosferă cu efecte
deputat PSD
nocive asupra sănătății oamenilor și
Grup Parlamentar PSD
a mediului înconjurător.
Alocarea sumei de 8 000 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru dezvoltare rețea distribuție
gaze naturale în comuna Botești,
jud. Neamț.

Alocarea sumei de 57 500 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru înființare rețea distribuție
gaze naturale în comuna Bodești,
jud. Neamț.
Autor:
Remus
Munteanu,
deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 7410
”Protecția mediului”, titlul 71
”Active nefinanciare”, articol 01
”Active fixe”, alineat 02 ”Masini,
echipamente și mijloace de
transport” buget Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor Anexa
3/23 cu suma de 8 000 mii lei.
Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece în mediul rural
aproape 80% din locuitori se
încălzesc cu masă lemnoasă, în sobe
învechite și neperformante, cu grad
scăzut de ardere și performanța
energetică scăzută și generând emisii
poluante în atmosferă cu efecte
nocive asupra sănătății oamenilor și
a mediului înconjurător.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 5001
”Cheltuieli-buget stat”, titlul 59
”Alte cheltuieli”, art 04 ” Sprijinirea
278

organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale altele decât
cele care primesc subvenții de la
bugetul de stat” buget Secretariatul
General al Guvernului Anexa
3/13/02 cu suma de 57 500 mii lei.
399.

400.

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice"

Anexa nr. 3/15 privind Bugetul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, capitolul
7000 Partea IV ”Servicii și
dezvoltare publică, locuințe, ape și
mediu” subcapitolul 01, titlul 51
"Transferuri între unităţi ale

Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece în mediul rural
aproape 80% din locuitori se
încălzesc cu masă lemnoasă, în sobe
învechite și neperformante, cu grad
scăzut de ardere și performanța
energetică scăzută și generând emisii
Autor:
Remus
Munteanu, poluante în atmosferă cu efecte
nocive asupra sănătății oamenilor și
deputat PSD
a mediului înconjurător.
Grup Parlamentar PSD
Alocarea sumei de 15 500 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru înființare rețea distribuție
gaze naturale în satele Cîrlig,
Poiana, Brițcani din
comuna
Dulcești, jud. Neamț.

Alocarea sumei de 9 650 mii lei
reprezentând credite bugetare
pentru realizare infrastructură de
apă și apă uzată în
comuna
Dulcești, jud. Neamț.
Autor:

Remus

Munteanu,

Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 5001
”Cheltuieli-buget stat”, titlul 59
”Alte cheltuieli”, art 13 ”
Contributia statului, pentru
sprijinirea asezamintelor religioase
romanesti din afara granitelor” buget
Secretariatul General al Guvernului
Anexa 3/13/02 cu suma de 15 500
mii lei.
Efectuarea acestei investiții este
necesară deoarece in prezent apa
pentru consum este asigurata local
prin fântâni gospodărești și instalații
improvizate, care nu asigură
calitatea, în multe fântâni apa
prezintă depășiri frecvente ale

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
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administraţiei publice"

deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

concentrației maxime admise la fier, dimensionate în raport cu sarcinile
nitrați, clor, amoniu, substanțe ce le revin pe anul 2021
organice, precum și valori ridicate
ale indicatorului de duritate totală
ceea ce duce la periclitare sănătății
populației. De asemenea, precizăm
că locuitorii comunei nu beneficiază
nici de sistem de canalizare
menajeră, apele menajere fiind
colectate în instalații improvizate.
Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 6500
”Cheltuieli
social
culturale”,
subcapitolul 01, titlul 01 ”Cheltuieli
curente”, buget Societatea Română
de Radiodifuziune, Anexa 3/45 cu
suma de 9 650 mii lei.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 20.600 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Modernizare rețele de drumuri”
în comuna Berești-Meria, județul
Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea rețelei de
drumuri în comuna Berești-Meria,
județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare Diminuarea cu
buget pentru toti ordonatorii
20.600 mii lei a sumelor atribuite
principali de credite au
fost
Autori :
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
dimensionate în raport cu sarcinile
Deputat Sandu Viorica PSD
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul ce le revin pe anul 2021
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică 5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel rezerva”, articolul 01 ” Fond de
rezerva bugetara la dispozitia
PSD
Guvernului”
Grup Parlamentar PSD
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402.

403.

404.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 27.232 mii lei
pentru realizarea obiectivului
,,Înființare rețea de alimentare și
distribuție de gaze naturale” în
comuna Piscu, Județul Galați.

Efectuarea acestei investiții este
necesară pentru a înființa o rețea de
alimentare și distribuție de gaze
naturale în comuna Piscu, Județul
Galați.

Autori:
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
27.232 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezerva”, articolul 01 ” Fond de
rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului”
Modernizare străzilor și aleilor
pietonale, în mod specific str.
Romană și accesul către str.
Platoului, din orașul Vulcan,
județul Hunedoara.
Investiție
necesară pentru asigurarea unei
mobilități
corespunzătoare
a
cetățenilor, precum și în vederea
dezvoltării economiei locale.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 2.381 mii lei
Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel
Capitolul 5001 / Grupa 02 / Alineat
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
38 / Indicator Programul Național de RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
Dezvoltare Locală / II. Credite
(PSD)
bugetare
Grupul Parlamentar PSD

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 1.393 mii lei

Capitolul 5001 / Grupa 02 / Alineat

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea căminului cultural din
cartierul Sohodol-Paroseni, orașul
Vulcan, care necesită o investițe în
valoare de 1.393 mii lei. Acțiune
desfășurată în vederea consolidării
unui
centru
cultural

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
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405.

406.

38 / Indicator Programul Național de (PSD), TOMA Ilie (PSD), multifuncțional pentru comunitate,
Dezvoltare Locală / I. Credite de
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian conform obiectivelor PNDL (cod
program 1284).
angajament
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
ANEXA NR. 3 / 15 / 27 – Suplimentarea
bugetului Construcția unui pod de legătură
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII Ministerului Dezvoltării Lucrărilor între
orașul
Petrila
(jud.
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI Publice și Administrației cu suma Hunedoara) și centura acestuia, în
ADMINISTRAȚIEI
de 5.331 mii lei
vederea asigurării unui nivel
corespunzător de mobilitate pentru
Autor: INTOTERO Natalia- cetățeni, precum și diminuarea
Elena (PSD), SALAN Viorel nivelului de poluare la nivel urban.
Capitolul 5001 / Grupa 02 /
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
Alineat 38 / Indicator Programul
Național de Dezvoltare Locală / II. RESMERIȚĂ Cornel-Cristian Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
(PSD)
Credite bugetare
Finanțelor - Acțiuni Generale
Grupul Parlamentar PSD

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Suplimentarea
bugetului
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Public, astfel: I.Credite de
angajament cu 30.000 mii lei;
II.Credite bugetare cu 60.000 mii
Programul național de construcții de lei
interes public sau social /
Subprogramul „Unități sanitare din Autor: INTOTERO Nataliamediul urban”
Elena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament și Grupul Parlamentar PSD
II. Credite bugetare

Spitalul Municipal din Brad are
100 de paturi, funcționează într-o
clădire veche de 80 de ani, iar în
2012 fusese pus pe lista de
închidere. Are 250 de angajați,
între care 150 medici și asistente.
Având în vedere că spitalul
deservește o zonă extinsă (Țara
Zarandului-aprox.
60.000
locuitori), suma de 90.000 mii lei
este propusă pentru construcția
unui nou corp al spitalului, cu 4
niveluri. Această investiție ar
asigura un act medical mai
calitativ, contribuind la sănătatea

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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cetățenilor cu domiciliul în zonă.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
407.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 2.500 mii lei.

Suplimentarea în valoare de 2.500
mii lei este propusă pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea
și extinderea căminului cultural
din satul Totia, comuna Băcia, jud.
Programul național de construcții de Autor: INTOTERO Natalia- Hunedoara.
interes public sau social / Elena (PSD), SALAN Viorel
Subprogramul
„Așezăminte (PSD), TOMA Ilie (PSD), Necesitatea este cu atât mai
Culturale”
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian oportună în zilele noastre cu cât
revigorarea activităților socio(PSD)
culturale se realizează intr-un ritm
Grupul Parlamentar PSD
mult mai lent.
Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament
Statutul juridic al amplasamentului
(imobil constituit din teren şi/sau
constructie): Teren împrejmuit
4.300 mp din care 2.000 mp – curți
construcții din care 113 mp –
construcții administrative și social
culturale, 1,400 mp – arabil, 900
mp – fâneață.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
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408.

Suma de 1.012 mii lei este necesară
pentru dotarea și extinderea sediului
Primăriei Băcia, jud. Hunedoara,
având drept scop asigurarea unor
servicii eficiente cetățenilor, în
Programul național de construcții de Autor: INTOTERO Natalia- condiții optime de desfășurare a
interes public sau social / "Alte Elena (PSD), SALAN Viorel activității.
obiective de interes public sau (PSD), TOMA Ilie (PSD),
social"
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian Comuna Băcia este compusă din 4
sate și are o populație de cca. 1851
(PSD)
locuitori. Sediul primăriei este
Grupul Parlamentar PSD
situat în zona centrală a satului, cu
Capitolul 5001 / Cod program
acces din strada principală. Aici
1324 / I. Credite de angajament
funcționează în anexele din curtea
interioară care se află într-o stare
avansată de degradare, S.C Zone
Verzi S.R.L., societate comercială
cu
răspundere
limitată
în
subordinea Consiliului Local al
Comunei Băcia, având ca obiect
principal de activitate, activități de
peisagistică și servicii pentru
clădiri, aceasta are un număr de 7
angajați.
ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 1.012 mii lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

În aceeași clădire se află și arhiva
instituției,
astfel
necesitatea
construirii unei noi anexe și
dotarea acestor anexe reprezintă o
prioritate ținând cont de starea, de
degradare a acesteia.
Aparatura învechită din cadrul
primăriei îngreunează desfășurarea
activității.
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Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale

409.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 15.982 mii lei.

Suma de 15.982 mii lei este necesară
pentru modernizarea rețelei de
drumuri și străzi de interes local din
Comuna Băcia, județul Hunedoara.

Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul „Drumuri de interes
local și drumuri de interes județean”

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Traseul propus spre a fii realizat
are o lungime de 11.618,00 m, din
care:
-7.310,00 m decapare și reparare
structură asfaltică existentă
-4.308,00 m structură rutieră nouă.
Aceste suprafețe desfășurându-se
astfel:
-DJ668-km0+150-km4+130
(Barieră
Tâmpa),
lungime
proiectată: 3.980,00 m
-Drum servitute strada Cartierul
Nou Tâmpa, lungime proiectată:
330,00 m
-Strada din DC-Barieră CFR la
Lia, lungime proiectată: 200,00 m
-Drum DC44 Simeria VecheTotia, lungime proiectată: 1.800,00
m
-Drum DC44 Totia-Totia Mică,
lungime proiectată: 1.330,00 m
-Strada Câmpului-Totia Mică,
lungime proiectată: 308,00 m

Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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-DC50 Petreni-Totia: km2+240km4+680, lungime proiectată:
2.440,00 m
-Drum vicinal Comori km0+140km0+810 (spre stația de epurare
Tâmpa) și drum vicinal Ruda
km0+000-km0+560 (la intrare în
fostul CAP), lungime proiectată:
1.230,00 m.
Necesitatea lucrărilor, este în
primul rând argumentată de starea
fizică a drumurilor. Amenajarea
acestora va determina:
-facilitarea accesului localnicilor,
al autovehiculelor și a utilajelor
agricole
-ridicarea potențialului economic
al localităților
-ameliorarea calității mediului și
diminuarea surselor de poluare
-dezvoltarea
turismului
și
agroturismului
Dezvoltarea economică a zonei,
intensificarea
legăturilor
de
cooperare economică, precum și
sporirea sistematică a nevoilor de
transport, au determinat preocupări
susținute de modernizarea și
sistematizarea rețelei de drumuri.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Anexa nr. 3 / 65 / 01 –
Bugetul Ministerului Finanțelor Acțiuni Generale
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410.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul
„Fose
septice,
microstații de epurare și sisteme de
alimentare cu apă"
Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

Suplimentarea
bugetului
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 2.139 mii lei.

Suma de 2.139 mii lei este
necesară pentru reabilitarea rețele
de alimentare cu apă potabilă în
satele Băcia și Petreni, comuna
Băcia, județul Hunedoara.

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Traseul propus spre a fii realizat
are o lungime de 11.400,00 m, din
care:
-Conductă pentru alimentare cu
apă
Batiz-Petreni-lungime
1.950,00 m
-Rețea distribuție Petreni-lungime
4.050,00 m
-Rețea distribuție Băcia-lungime
5.400,00 m

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Necesitatea lucrărilor, este în
primul rând argumentată de starea
fizică a rețelei și de necesitatea
extinderii acesteia. Amenajarea
acestora va determina:
-asigurarea
unui
debit
coresponzîtor cerințelor actuale și
dezvoltării preconizate pentru
comuna Băcia
-consumul variabil pe perioade
diferite ale anului nu va mai
influența major presiunea la
consumatori
-funcționarea rețelei în condiții
civilizate în timp.
Dezvoltarea economică a zonei,
intensificarea
legăturilor
de
cooperare economică, precum și
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sporirea sistematică a nevoilor,
determinat preocupări susținute
extindere,
modernizare
sistematizare
a
rețelei
alimentare cu apă potabilă

au
de
și
de

Reabilitarea rețelei de alimentare
cu apă propusă în cadrul prezentei
solicitări , face parte din Strategia
de dezvoltare locală a comunei
Băcia. De altfel, există un interes
general crescut în ce privește
modernizarea, îmbunătățirea și
extinderea infrastructurii, acest gen
de investiție fiind prioritar atât la
nivel național cât și județean sau
local
pentru
îmbunătățirea
condițiilor de viață a cetățenilor.

411.

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
ANEXA NR. 3 / 15 / 27 – Suplimentarea
bugetului Suma de 1.200 mii lei este
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII Ministerul Dezvoltării Lucrărilor necesară pentru reabilitarea și
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI Publice și Administrației cu suma dotarea grădiniței din comuna
ADMINISTRAȚIEI
de 1.200 mii lei.
Băcia, județul Hunedoara.
Programul național de construcții de
interes public sau social / Autor: INTOTERO NataliaSubprogramul „Unități și instituții Elena (PSD)
de învățământ de stat"
SALAN Viorel (PSD)
TOMA Ilie (PSD)
RESMERIȚĂCornel-Cristian
(PSD)
Capitolul 5001 / Cod program
Grupul Parlamentar PSD
1324 / I. Credite de angajament

Necesitatea acestei investiții are ca
scop final actul educațional, care
se va desfășura în cele mai bune
condiții, contribuind astfel la
promovarea coeziunii sociale prin
îmbunătățirea mediului construit și
prin activități complexe care
vizează creșterea educației și a

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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activităților aferente, îmbunătățirea
dotărilor la nivel de învățământ
preșcolar.
Principala motivație în susținerea
acestei solicitări o constituie
dorința și nevoia de a crea o
instituție care să aibă un rol major
în formarea capitalului uman ,
preșcolari-viitori
adulți
ai
societății.
În
consecință,
infrastructura trebuie să răspundă
nevoilor copilului și să îi ofere un
climat favorabil și condiții
adecvate dezvoltării.

412.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul „Unități sanitare din
mediul urban”

Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea
bugetului Suma de 3.857 mii lei este
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor necesară pentru construcția și
Publice și Administrației cu suma dotarea unui cabinet medical uman
de 3.857 mii lei.
în
comuna
Băcia,
județul
Hunedoara.
Autor:
Terenul pe care se dorește
INTOTERO
Natalia-Elena construcția cabinetului medical
este situat în județul Hunedoara,
(PSD), SALAN Viorel (PSD),
comuna Băcia, satul Băcia, nr.
TOMA Ilie (PSD),
242, identificat prin CF 61588.
RESMERIȚĂCornel-Cristian
Lotul are o formă regulată, are o
(PSD)
suprafață totală de 5.149 mp și este
Grupul Parlamentar PSD
proprietatea
Comunei
Băciadomeniul
public,
CIF:
4374270.Terenul este dispus astfel

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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încât se poate face accesul auto și
pietonal din strada principală,
parcela propusă a fi predată are o
suprafață de 1.346 mp. Terenul în
prezent este liber de construcții, iar
categoria de folosință, conform
CF, este de curți construcții și
arabil. Construcția va fi racordată
la toate rețelele de utilități
existente în zonă.
Construcția propusă are regimul de
înălțime P+E în interiorul căreia
vor fi cuprinse:
-3 cabinete medicale dotate cu
grupuri sanitare și vestiare proprii
-sală recoltare analize medicale
-sală de așteptare pe fiecare nivel
-spațiu de depozitare la fiecare
nivel
-arhivă
-sală conferință
-3 săli de tratament
-recepție
-grupuri sanitare pacienți la fiecare
nivel
-sală sterilizare
Dotări:
-glucometru
-tensiometru
-electrocardiograf
-canapele consultație
-scaune
-birouri
-scaune recoltare analize
290

-ecograf
-unit dentar
-taburet
cu
stomatolog

spătar-medic

În ultimii ani comuna Băcia s-a
dezvoltat, astfel cabinetul medical
actual își desfășoară activitatea în
condiții neadecvate, primăria
nereușind să obțină fonduri în
vederea extinderii, modernizării și
dotării actualei clădiri, deoarece
terenul aferent cabinetului medical
nu se află în proprietatea comunei
Băcia. Demersurile efectuate în
vederea obținerii acestuia nu au
putut fi concretizate, astfel se
dorește construirea unui obiectiv
nou, pe terenul aflat în curtea
primăriei Comunei Băcia.
Comuna Băcia solicită realizarea
construirii și dotării unui cabinet
medical nou în comuna Băcia,
construcția propusă având un
regim de înălțime P+E, proiectul
are
în
vedere
rezolvarea
constructivă a problemei spațiilor
utile necesare pentru programul de
arhitectură de cabinet medical. Din
punct de vedere funcțional clădirea
va curprinde spații necesare pentru
buna desfășurare a actului medical
în scopul îngrijirii pacientului.
Realizarea acestui proiect de
lucrări, va avea impact deosebit de
291

favorabil întrucât se vor realiza
următoarele deziderate:
-realizarea unui confort sporit
pentru utilizatorii imobilelor sau
pacienți;
-sporirea siguranței în expoatare;
-reducerea consumului de energie;
-reducerea poluării mediului.
În concluzie, lucrările propuse a se
executa
vor
conduce
la
îmbunătățirea condițiilor și vor
influența benefic zona atât din
punct de vedere ambiental, cât și
din punct de vedere socioeconomic.
Prin realizarea acestui proiect se
urmărește aducerea la standarde de
confort și siguranță. România are
un deficit acut de cabinete
medicale umane în zona rurală față
de Uniunea Europeană, drept
urmare se dispune intervenția
imediată în construirea și dotarea
acestui imobil.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
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413.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 1.325 mii lei.

Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul „Drumuri de interes
local și drumuri de interes județean”

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

Suma de 1.325 mii lei este
necesară pentru modernizarea
rețelei de drumuri și poduri străzi
de interes local în Comuna Băcia,
județul Hunedoara.
Traseul propus are o lungime de
3,982 km, din care:
- 3,442 km decapare și reparare
structură asfaltică existentă
- 0,54 km structură rutieră nouă
- reparații două poduri

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Necesitatea lucrărilor este în
primul rând argumentată de starea
fizică a drumurilor. Amenajarea
acestora va determina:
- facilitarea accesului localnicilor,
al autovehiculelor și a utilajelor
agricole
- ridicarea potențialului economic
al localităților
- ameliorarea calității mediului și
diminuarea surselor de poluare
- dezvoltarea turismului și
agroturismului
- asigurarea unui nivel de condiții
similare pentru toți locuitorii din
comună
Modernizarea drumurilor propuse
în face parte din strategia de
dezvoltare locală a comunei Băcia.
Astfel, există un interes general
crescut
în
ce
privește
293

modernizarea, îmbunătățirea și
extinderea infrastructurii rutiere,
acest gen de investiție fiind
prioritar atât la nivel național cât și
județean.

414.

ANEXA NR. 3 / 15 / 01 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 5.283 mii lei.

Capitolul 7000 / LOCUINTE, Autor: INTOTERO NataliaSERVICII SI DEZVOLTARE
Elena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
PUBLICA / II. Credite bugetare
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suma propusă de 5.283 mii lei este
necesară pentru orașul Simeria,
jud. Hunedoara. Administrația
locală are probleme în ce privește
asigurarea contribuției proprii și a
cheltuielilor
neeligibile
la
proiectele aflate în derulare.
Primăria a contractat un credit
bancar pentru acest lucru, însă
costurile acestuia sunt foarte mari,
cei care pierd în acest context fiind
chiar locuitorii orașului. Un sprijin
financiar de la bugetul național ar
conta foarte mult în eficientizarea
proiectelor de importanță majoră
pentru cetățeni.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale

294

415.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Capitolul 5001 / Grupa 02 / Alineat
38 / Indicator Programul Național de
Dezvoltare Locală / II. Credite
bugetare

416.

ANEXA NR. 3 / 15 / 01 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Capitolul 7000 / LOCUINTE,
SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA / II. Credite bugetare

417.

ANEXA NR. 3 / 15 / 01 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suma propusă de 10.561 mii lei
este necesară pentru orașul UAT
Simeria, din jud. Hunedoara, în
vederea extinderii și reabilitării
rețelei de canalizare și apă în satele
Autor: INTOTERO Natalia- Uroi, Cărpiniș, Simeria Veche,
Elena (PSD), SALAN Viorel Săulești, Bârcea Mare, respectiv
(PSD), TOMA Ilie (PSD), str. Traian din orașul Simeria.
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
(PSD)
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Grupul Parlamentar PSD
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea
bugetului Suma propusă de 800 mii lei este
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor necesară în vederea actualizării
Publice și Administrației cu suma PUG al orașului Simeria, jud.
de 800 mii lei.
Hunedoara.
Această
alocare
bugetară
suplimentară
poate
Autor: INTOTERO Natalia- contribui la asigurarea unui cadru
Elena (PSD), SALAN Viorel coerent și relevant, în ce privește
(PSD), TOMA Ilie (PSD), reglementările locale în domeniul
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian construcțiilor.
(PSD)
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
Grupul Parlamentar PSD
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea
bugetului Suma propusă de 5.710 mii lei este
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor necesară în vederea construirii
Publice și Administrației cu suma unui campus pre-universitar pentru
de 5.710 mii lei.
învățământul profesional și tehnic.
Suplimentarea
bugetului
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 10.561 mii lei.

Capitolul 7000 / LOCUINTE, Autor: INTOTERO NataliaSERVICII SI DEZVOLTARE
Elena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
PUBLICA / II. Credite bugetare
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)

Economia locală a avut de suferit
în perioada post-revoluție, minele
din județ fiind închise, iar puterea
industrială fiind într-o constantă
scădere. În ultimii ani, mai mulți

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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Grupul Parlamentar PSD

418.

ANEXA NR. 3 / 15 / 01 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Capitolul 7000 / LOCUINTE,
SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA / II. Credite bugetare

agenți economici privați au început
să investească în zonă, existând un
potențial real pentru dezvoltare.
Acești investitori au nevoie de
forță de lucru calificată și
pregătită. Obiectivul propus poate
contribui semnificativ, pe termen
lung, la pregătirea forței de muncă
locale, respectiv la bunăstarea
cetățenilor.

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea
bugetului Suma propusă de 4.626 mii lei este
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor necesară în vederea creșterii
Publice și Administrației cu suma eficienței energetice a locuințelor
de 4.626 mii lei.
comune (blocuri) din orașul
Simeria, județul Hunedoara.
Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel Investiția poate asigura un cadru
(PSD), TOMA Ilie (PSD), sigur din punct de vedere
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian energetic, respectiv o eficientizare
a cheltuielilor publice, dar și
(PSD)
private, este necesară o investiție
Grupul Parlamentar PSD
consistentă.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
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419.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 2.000 mii lei

Suma propusă de 2.000 mii lei este
necesară în vederea extinderii
rețelei rutiere din orașul Simeria,
județul Hunedoara.

Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul „Drumuri de interes
local și drumuri de interes județean”

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Această investiție este necesară și
importantă pentru asigurarea unui
nivel de mobilitate corespunzător
pentru locuitorii orașului. Punctul
principal al investiției îl reprezintă
construcția unui sens giratoriu,
care face legătura dintre DN 7 și o
arteră principală a orașului – Str. 1
Decembrie.

Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

420.

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
ANEXA NR. 3 / 15 / 27 – Suplimentarea
bugetului Suma propusă de 9.000 mii lei este
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII Ministerului Dezvoltării Lucrărilor necesară în vederea construcției
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI Publice și Administrației cu suma unui complex de locuințe sociale,
ADMINISTRAȚIEI
de 9.000 mii lei.
conform Legii nr.114/1996.
Capitolul 5001 / Cod program 50 /
Program Constructia de locuinte
sociale conform Legii nr. 114/1996 /
I. Credite de angajament

Autor: INTOTERO Natalia- Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
Elena (PSD), SALAN Viorel 65 / 01 – Bugetul Ministerului
(PSD), TOMA Ilie (PSD), Finanțelor - Acțiuni Generale
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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421.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentareabugetului
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 6.394 mii lei.

Suma propusă de 6.394 mii lei este
necesară în vederea extinderii și
reabilitării rețelei rutiere din orașul
Simeria, județul Hunedoara.

Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul „Drumuri de interes
local și drumuri de interes județean”

Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Această investiție este necesară și
importantă pentru asigurarea unui
nivel de mobilitate corespunzător
pentru locuitorii orașului, având
totodată urmări pozitive și asupra
economiei locale.

Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

422.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Capitolul 5001 / Grupa 02 / Alineat
38 / Indicator Programul Național de
Dezvoltare Locală / II. Credite
bugetare

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea bugetului
Suma propusă de 1.250 mii lei este
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor necesară pentru satul Uroi (oraș
Publice și Administrației cu suma
Simeria), jud. Hunedoara, în
de 1.250 mii lei.
vederea extinderii și construcției
spațiilor verzi – parc și zonă de
Autor: INTOTERO Natalia- agrement.
Elena (PSD), SALAN Viorel
(PSD), TOMA Ilie (PSD), Această investiția va transforma
Uroi
într-o
localitate
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian satul
europeană în ce privește accesul
(PSD)
locuitorilor săi la spații verzi
Grupul Parlamentar PSD
amenajate. Totodată, investiția va
contribui, pe termen lung, și la
diminuarea nivelului de poluare.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
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423.

424.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Suplimentarea
bugetului
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 657.100 mii lei.

Suplimentarea în valoare de
657.100 mii lei este propusă pentru
finalizarea lucrărilor și darea în
folosință a Casei de Cultură din
orașul
Geoagiu,
județul
Programul național de construcții de Autor: INTOTERO Natalia- Hunedoara.
interes public sau social / Elena (PSD), SALAN Viorel
Subprogramul
„Așezăminte (PSD), TOMA Ilie (PSD), Necesitatea este cu atât mai
Culturale”
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian oportună în zilele noastre cu cât
revigorarea activităților socio(PSD)
culturale se realizează intr-un ritm
Grupul Parlamentar PSD
mult mai lent.
Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament
Suma acoperă:
- întocmirea documentației tehnice
și încărcarea în sistem pentru
licitație;
- atribuirea contractului;
- execuția lucrărilor conform
contractului;
- executarea recepției finale și
întocmirea procesului verbal de
recepție.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea
bugetului Suma de 5.000 mii lei este necesară
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor pentru asfaltarea și modernizarea căi
Publice și Administrației cu suma de comunicație Geoagiu – Cigmău și
de 5.000 mii lei.
amenajarea drumurilor din satul
Cigmău, județul Hunedoara.
Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel Această porțiune de drum este de
(PSD), TOMA Ilie (PSD), mare importanță pentru mobilitatea

Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul „Drumuri de interes

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
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local și drumuri de interes județean”
Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament
425.

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 – Suplimentarea bugetului
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI Public cu suma de 750 mii lei.
ADMINISTRAȚIEI
Autor: INTOTERO NataliaProgramul național de construcții de Elena (PSD), SALAN Viorel
interes public sau social / (PSD), TOMA Ilie (PSD),
Subprogramul „Unități sanitare din RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
mediul urban”
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD
Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

426.

RESMERIȚĂ Cornel-Cristian cetățenilor cu domiciliul în zonă
(PSD)
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
Grupul Parlamentar PSD
65 / 01 – Anexa nr. 3 / 65 / 01 –
Bugetul Ministerului Finanțelor Acțiuni Generale

ANEXA NR. 3 / 15 / 27 –
MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
LUCRĂRILOR
PUBLICE
ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Programul național de construcții de
interes public sau social /
Subprogramul
„Fose
septice,
microstații de epurare și sisteme de
alimentare cu apă"

Suma propusă de 750 mii lei este
necesară pentru modernizarea și
dotarea cu echipamente medicale a
Dispensarului din orașul Geoagiu,
județul Hunedoara.
Suma propusă acoperă:
- stabilirea necesarului de materiale
și echipamentre;
-întocmire documentație și obținerea
aprobărilor necesare;
-executare licitație și atribuire
contract;
-execuție recepție.

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea
bugetului Suma de 450 mii lei este necesară
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor pentru extinderea rețelei de apă și
Publice și Administrației cu suma canalizare pe străzile unde nu este
de 450 mii mii lei.
această utilitate, în orașul Geoagiu,
județul Hunedoara.
Autor: INTOTERO NataliaElena (PSD), SALAN Viorel Reabilitarea rețelei de alimentare
(PSD), TOMA Ilie (PSD), cu apă propusă în cadrul prezentei
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian solicitări face parte din Strategia
de dezvoltare locală a orașului
(PSD)

ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
300

Grupul Parlamentar PSD

De altfel, există un interes general
crescut
în
ce
privește
modernizarea, îmbunătățirea și
extinderea infrastructurii, acest gen
de investiție fiind prioritar atât la
nivel național cât și județean sau
local
pentru
îmbunătățirea
condițiilor de viață a cetățenilor.

Capitolul 5001 / Cod program
1324 / I. Credite de angajament

427.

Geoagiu.

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Anexa 3/15
Construire Sală de sport şcolară cu Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor tribună de 102 locuri, sat Tazlău,
Publice şi Administraţiei
comuna Tazlău, judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: Compania
Naţională de Investiţii
Studiu geologic 5 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei.
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428.

Anexa 3/15
Reabilitare şi modernizare străzi în Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor sat Tazlău, comuna Tazlău, judeţul
Publice şi Administraţiei
Neamţ
Sursa de finanţare: Compania
Naţională de Investiţii
Studiu
de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 120 mii lei
Studii topo/întabulări 20 mii lei
Studii geologice 20 mii lei
Necesar total 160 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

429.

Anexa 3/15
Extindere captare apă şi a
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor capacităţii de înmagazinare a
Publice şi Administraţiei
acestuia, extindere reţea de
distribuţie apă potabilă şi extindere
reţea de apă uzată în comuna
Tazlău, judeţul Neamţ
Studiu de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 130 mii lei
Studii topo/întabulări 40 mii lei
Studii geologice 26 mii lei
Necesar total 186 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei
Extindere
servicii
publice, Se
propune
respingerea
îmbunătățirea calității vieții.
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Sursa de finanţare: Compania
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
Naţională de Investiţii
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei
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Anexa 3/15
Reabilitare şi modernizare drum
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comunal DC 120 ChireanaPublice şi Administraţiei
Dragova şi pod peste râul Racila,
comuna Tazlău, judeţul Neamţ
Confinanţare 100 mii lei
Studiu
defezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 50 mii lei
Studii topo/întabulări 5 mii lei
Studii geologice 5 mii lei
Necesar total 160 mii lei

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
Drum de legătura cu comuna
Cândeşti şi mai departe spre
drumurile expres care asigură
conectivitatea regională
Sursa de finanţare: MDLPA

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective

Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

431.

Anexa 3/15
Creșterea eficientei energetice și Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor gestionarea inteligentă a energiei
Publice şi Administraţiei
în clădirile publice cu destinație Sursa de finanţare: MDLPA
instituții de învățământ în comuna
Tazlău, judeţul Neamţ
Confinanţare 440 mii lei
Studiu
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 30 mii lei
Necesar total 470 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
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Anexa 3/15
Creșterea eficientei energetice și Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor gestionarea inteligentă a energiei
Publice şi Administraţiei
în clădirile publice în comuna Sursa de finanţare: MDLPA
Tazlău, judeţul Neamţ
Confinanţare 300 mii lei
Studiu de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 20 mii lei
Necesar total 320 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

433.

Anexa 3/15
Reconstrucție
Monument
al Îmbunătățire aspect comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Eroilor și reconfigurare Centru
Publice şi Administraţiei
Civic din comuna Tazlău, judeţul Sursa de finanţare: MDLPA
Neamţ
Confinanţare 200 mii lei
Studiu de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 30 mii lei
Studii topo/întabulări 1 mii lei
Studii geologice 2 mii lei
Necesar total 233 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
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Anexa 3/15
Creare rețea de spații verzi și spații Îmbunătățire aspect comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor de joacă pentru copii, întocmirea
Publice şi Administraţiei
registrului spațiilor verzi și Sursa de finanţare: MDLPA
construcție stație de autobuz în
comuna Tazlău, judeţul Neamţ
Confinanţare 100 mii lei
Studiu de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 10 mii lei
Studii topo/întabulări 9 mii lei
Necesar total 119 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

435.

Anexa 3/15
Implementarea
sistemului
de Promovare atitudine ecologică.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor reciclare selectivă a deșeurilor din
Publice şi Administraţiei
comuna Tazlău, judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MDLPA
Confinanţare 100 mii lei
Necesar total 100 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
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Anexa 3/15
Reconfigurarea interioară a clădirii Îmbunătățire aspect comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor cu destinație sediu Primărie pentru
Publice şi Administraţiei
amenajarea de spații suplimentare Sursa de finanţare: MDLPA
de birouri, inclusiv la mansardă în
comuna Tazlău, judeţul Neamţ
Confinanţare 100 mii lei
Studiu de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 12 mii lei
Necesar total 120 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

437.

Anexa 3/15
Construcție
platforme
de Promovare atitudine ecologică.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor compostaj a deșeurilor organice și
Publice şi Administraţiei
a unei platforme de sortare și Sursa de finanţare: MDLPA
stocare a deșeurilor reciclabile în
comuna Tazlău, judeţul Neamţ
Confinanţare 20 mii lei
Studiu de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 10 mii lei
Studii topo/întabulări 2 mii lei
Studii geologice 2 mii lei
Necesar total 34 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
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Anexa 3/15
Extinderea rețelei publice de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor alimentare cu energie electrică și Îmbunătățire servicii publice.
Publice şi Administraţiei
iluminat public în comuna Tazlău,
judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MDLPA
Confinanţare 30 mii lei
Necesar total 30 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective

439.

Anexa 3/15
Inventarirerea patrimoniului public Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și privat al Comunei Tazlău,
Publice şi Administraţiei
județul Neamț și intabularea totală Sursa de finanţare: MDLPA
a suprafețelor de teren aflate în
proprietate
Studiu de
fezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 10 mii lei
Studii topo/întabulări 8 mii lei
Necesar total 18 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

440.

Anexa 3/15

Întocmirea Registrului Electonic Îmbunătățire servicii publice.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
Se

propune

respingerea
307

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Național de Nomenclatură Stradală
Publice şi Administraţiei
(RENNS) pentru comuna Tazlău, Sursa de finanţare: MDLPA
judeţul Neamţ
Confinanţare 30 mii lei
Necesar total 30 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective

441.

Anexa 3/15
Întocmirea Planului Urbanistic
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor General (P.U.G.) 2021 pentru
Publice şi Administraţiei
comuna Tazlău, judeţul Neamţ
Confinanţare 75 mii lei
Necesar total 75 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Îmbunătățire servicii publice.
Sursa de finanţare: MDLPA

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
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Anexa 3/15
Întocmirea Strategiei de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Dezvoltare Econimico-Socială –
Publice şi Administraţiei
2021-2027 pentru comuna Tazlău,
judeţul Neamţ

Îmbunătățire servicii publice.
Sursa de finanţare: MDLPA

Confinanţare 15 mii lei
Necesar total 15 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective

443.

Anexa 3/15
Exproprieri pentru cauză de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor utilitate publică în comuna Tazlău, Îmbunătățire servicii publice.
Publice şi Administraţiei
judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MDLPA
Confinanţare 300 mii lei
Studiu
defezabilitate/DALI/Expertiză
proiectare 10 mii lei
Studii topo/întabulări 5 mii lei
Necesar total 315 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
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Anexa 3/15
Reparații și întreținere cladiri și Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor lucrări publice în comuna Tazlău,
Publice şi Administraţiei
judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MDLPA
Confinanţare 100 mii lei
Necesar total 100 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective

445.

Anexa 3/15
Modernizare sistem de iluminat Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor public în Comuna Borleşti, Judeţul
Publice şi Administraţiei
Neamţ,
localităţile
Ruseni, Sursa de finanţare: Buget local
Mastacan, Borleşti de Sus şi
Nechit, judeţul Neamţ
Cofinanţare: 270 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

446.

Anexa 3/15
Reabilitare, extindere şi dotare Îmbunătățire infrastructură școlară.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor funcţională a spaţiului educaţional
Publice şi Administraţiei
aparţinând şcolii gimnaziale din Sursa de finanţare: PNDL
comuna Borleşti, Judeţul Neamţ
Cofinanţare: 200 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
310

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
447.

448.

Anexa 3/15
Servicii sociale pentru persoane Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor defavorizate în comuna Borleşti,
Publice şi Administraţiei
judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: Fondul Social
European POCU
Cofinanţare: 30 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD
Anexa 3/15
Înfiinţare reţea de gaze naturale în Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comuna Borleşti, judeţul Neamţ şi
Publice şi Administraţiei
localităţile aparţinătoare (Borleşti, Sursa de finanţare: MDLPA
Ruseni,
Mastacan,
Şovoaia,
Nechit)
Cofinanţare: 50 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, titlul, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective
311

449.

Anexa 3/15
Constituire locuinţe sociale în Servicii sociale pentru persoanele
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comuna Borleşti, judeţul Neamţ
din categorii defavorizate.
Publice şi Administraţiei
Confinanţare: 300 mii lei
Sursa de finanţare: MLPDA
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective

450.

Anexa 3/15
Reabilitare strada Ştefan cel mare, Îmbunătățire infrastructură rutieră.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor strada Luminii şi strada Balanu, în
Publice şi Administraţiei
comuna Borleşti, judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: Buget local
Confinanţare: 5.000 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

451.

Anexa 3/15
Drumuri calamitate în comuna Îmbunătățire infrastructură
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Borleşti, judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: Compania
Cofinanţare: 383 mii lei
Naţională de Investiţii
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
312

pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei.
452.

Anexa 3/15
Construire sediu administrativ
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor primărie, localitatea Borleşti, Modernizare comună
Publice şi Administraţiei
judeţul Neamţ
Sursa de finanţare:
Cofinanţare: 262 mii lei
Naţională de Investiţii
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

453.

Anexa 3/15
Extindere reţea de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor canalizare
comuna
Publice şi Administraţiei
judeţul Neamţ
Cofinanţare: 100 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Compania Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei.

apă şi Modernizare comună
Borleşti,
Sursa de finanţare: Bugetul local

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
313

454.

Anexa 3/15
„Construire Aşezământ Cultural- Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Cămin
Cultural”,
comuna
Publice şi Administraţiei
Cândeşti, judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: CNI + UAT
Cofinanţare: 301 mii lei
Valoare totală: 3.990 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

455.

Anexa 3/15
Alocarea sumei de 316 mii lei,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor reprezentând cheltuieli neeligibile
Publice şi Administraţiei
şi
cofinanţare
în
vederea
continuării
proiectului
ProgramulNaţional Regional 2014- „Reabilitarea termică şi creşterea
2020
eficienţei energetice a clădirii
Şcolii Gimnaziale nr.1 din
Comuna
Săvineşti,
judeţul
Neamţ”, cod SMIS 114486,
finanţat prin Programul Naţional
Regional 2014-2020.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei.

Îmbunătățire infrastructură școlară.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
Sursa
de - Sursa de finanţare nu poate fi avută
finanţare:ProgramulNaţionalRegiona în vedere întrucât nu se specifica
l 2014-2020
capitolul bugetar, titlul, articolul şi
alineatul de la care să se finanţeze
lucrările respective

314

Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

456.

Anexa 3/15
Modernizare drumuri în Comuna Contractul este deja semnat din anul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Români, judeţul Neamţ.
2014, actualmente este în faza de
derulare.
Publice şi Administraţiei
Cofinanţare 80 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

457.

Sursa de finanţare: MDLPA

Anexa 3/15
Modernizare infrastructură rutieră Contractul este deja semnat din anul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Comuna Români, judeţul Neamţ.
2017, actualmente este în faza de
Publice şi Administraţiei
derulare.
Cofinanţare 308 mii lei
Sursa de finanţare: MDLPA
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

315

458.

Anexa 3/15
Finanţarea
pentru
reabilitare, Îmbunătățire infrastructură școlară.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor extindere
şi
dotare
Şcoala
Publice şi Administraţiei
gimnazială Gheoerghe Nicolau, Sursa de finanţare: MDLPA
Comuna Români, judeţul Neamţ în
suma de 230 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

459.

Anexa 3/15
Finanţare pentru dezvoltare reţea Creșterea nivelului de trai
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor inteligentă de distribuţie a gazelor locuitorilor din comună.
Publice şi Administraţiei
naturale în Comunele Moldoveni
Bahna şi Români, judeţul Neamţ Sursa de finanţare: MDLPA
în suma de 230 mii lei.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

460.

Anexa 3/15
Finanţare pentru modernizarea, Modernizare servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor reabilitarea sistemului de iluminat
Publice şi Administraţiei
public
stradal
Comuna Sursa de finanţare: MDLPA
Români,judeţul Neamţ în suma de
140 mii lei.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
al Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

316

461.

Anexa 3/15
Finanţare
pentru
reabilitarea Sursa de finanţare: MDLPA
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor remizei şi arhivei din cadrul
Publice şi Administraţiei
Primăriei
Comunei
Români,
judeţul Neamţ în sumă de 240 mii
lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

462.

Anexa 3/15
Finanţarea racordării la apă şi Extindere servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor canal pentru Căminul cultural,
Publice şi Administraţiei
primăria şi şcoala Gheorghe Sursa de finanţare: MDLPA
Nicolau, structura Siliştea, judeţul
Neamţ în sumă de 80 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

463.

Anexa 3/15
Finanţare pentru sistemul de Extindere servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor supraveghere video „Sisteme de
Publice şi Administraţiei
alimentare cu apă şi staţii de Sursa de finanţare: MDLPA
tratare a apei şi Înfiinţare sistem
canalizare menajeră şi staţie de
epurare” în Comuna Români,
judeţul Neamţ în sumă de 100 mii
lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

317

464.

Anexa 3/15
Finantare pentru actualizarea şi Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor modificarea Planului Urbanistic
Publice şi Administraţiei
general, comuna Români, judeţul Sursa de finanţare: MDLPA
Neamţ în sumă de 90 mii lei.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

465.

Anexa 3/15
Finanţare pentru achiziţionarea
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor unui autoturism Dacia Duster
Publice şi Administraţiei
necesar Comunei Români, judeţul
Neamţ în sumă de 90 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

466.

Sursa de finanţare: MDLPA

Anexa 3/15
Finanţare pentru împrejmuirea cu Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor gard a parcului Români, Comuna
Publice şi Administraţiei
Romăni, judeţul Neamţ în sumă de Sursa de finanţare: MDLPA
50 mii lei.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
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467.

Anexa 3/15
Finanţare
pentru
întocmirea Îmbunătățire servicii publice.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor documentaţiei cadrastrale aferentă
Publice şi Administraţiei
Comunei Români, judeţul Neamţ Sursa de finanţare: MDLPA
în sumă de 50 mii lei.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

468.

Anexa 3/15
Finanţare
pentru
realizarea Modernizarea infrastructurii rutiere.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor extinderii
şi
modernizării
Publice şi Administraţiei
drumurile săteşti din Comuna Sursa de finanţare: MDLPA
Români, judeţul Neamţ în sumă de
200 mii lei.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

469.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

Anexa 3/15
„Dezvoltarea Reţelelor inteligente Modernizare comună
Se
propune
respingerea
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor de Distribuţie a Gazelor Naturale,
amendamentului întrucât:
Publice şi Administraţiei
în vederea creşterii nivelului de Sursa de finanţare: POIM + buget Sursa de finantare mentionatã nu
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în local
poate fi avutã în vedere, deoarece
operare, precum şi de integrare a
sumele propuse prin proiectul de
activităţilor
de
transport,
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
distribuţie şi consum final în
comuna Cândeşti, judeţul Neamţ,
dimensionate în raport cu sarcinile
şi
localităţile
aparţinătoare
ce le revin pe anul 2021
(Cândeşti, Vădurele, Bărcăneşti,
Dragova, Păduren şi Ţirdenii
Mici)”
319

Cofinanţare: 456 mii lei
Valoare totală: 18.765 mii lei

470.

Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD
Anexa 3/15
„Modernizare drumuri de interes
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor local în Comuna Cândeşti, judeţul
Publice şi Administraţiei
Neamţ”

Modernizare comună
Sursa de finanţare: MLPDA

Cofinanţare: 534 mii lei
Valoare totală: 12.268 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

471.

Anexa 3/15
Modernizare DC 120 CândeştiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Tazlău 3.6km, judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Cofinanţare: 350 mii lei

Modernizare comună
Sursa de finanţare: MLPDA

Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

472.

Anexa 3/15
Canalizare cu staţie de epurare,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comuna Dochia, judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Cofinanţare: 123 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Modernizare comună
Sursa de finanţare: MLPDA

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
320

sarcinile
ce
îi revin
institutii pe anul 2021

473.

Anexa 3/15
Modernizare DC 109 şi drumuri
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor săteşti, comuna Dochia, judeţul
Publice şi Administraţiei
Neamţ

Modernizare infrastructură rutieră
Sursa de finanţare: MLPDA

Cofinanţare: 196 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

474.

Anexa 3/15
Mentenanţă
iluminat
public, Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comuna Dochia, judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: MLPDA
Cofinanţare: 50 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

acestei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

321

475.

Anexa 3/15
Extindere sediu primărie, comuna Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Dochia, judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: MLPDA
Cofinanţare: 400 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

476.

Anexa 3/15
Realizare „teren de sport”, comuna Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Dochia, judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: MLPDA
Cofinanţare: 200 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

477.

Anexa 3/15
Reabilitare
drumuri
vicinale Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor afectate de calamităţi, comuna
Publice şi Administraţiei
Dochia, judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MLPDA
Cofinanţare: 100 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

322

478.

Anexa 3/15
Reabilitare „spaţiu de joacă- parc”, Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comuna Dochia, judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: MLPDA
Cofinanţare: 200 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

479.

Anexa 3/15
Realizare DTAC şi SF „Reţea de Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor alimentare gaze naturale în
Publice şi Administraţiei
comuna Dochia”
Sursa de finanţare: MLPDA
Cofinanţare: 150 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

480.

Anexa 3/15
Pentru
Hotărâri
judecătoreşti Modernizare comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor definitive şi puse în executare,
Publice şi Administraţiei
primăria comunei Dochia, judeţul Sursa de finanţare: PNDL
Neamţ
Valoare totală: 215 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
323

în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

481.

Anexa 3/15
Modernizare drumuri de interes Îmbunătățire infrastructură rutieră
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor local, comuna Mărgineni, Judeţul
Publice şi Administraţiei
Neamţ
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare proiect: 9.564 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

482.

Anexa 3/15
Construire sală de educaţie fizică Îmbunătățire infrastructură școlară
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor şcolară,
comuna
Mărgineni,
Publice şi Administraţiei
Judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare proiect: 2.500 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
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483.

Anexa 3/15
Înfiinţare sistem de alimentare cu Îmbunătățire facilități comune
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor apă
„Sat
Nou”,
comuna
Publice şi Administraţiei
Mărgineni, Judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare proiect: 2.535 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

484.

Anexa 3/15
Proiect în parteneriat:
Îmbunătățire facilități comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor „Racord gaze natural în comunele
Publice şi Administraţiei
Făurei, Mărgineni şi Ruginoasa, Sursa de finanţare: MLPDA
judeţul
Neamţ:
înfiinţare
distribuţie gaze naturale şi
racorduri în comuna Ruginoasa, cu
satele Ruginoasa şi Bozienii de
Sus, judeţul Neamţ
Înfiinţare distribuţie gaze naturale
şi racorduri în comuna Făurei, cu
satele: Făurei, Budeşti şi Climeşti,
judeţul Neamţ
Înfiinţare distribuţie gaze naturale
şi racorduri în comuna Mărgineni
şi Haoiseşti, judeţul Neamţ

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

Valoare proiect: 49.300 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD
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485.

Anexa 3/15
Dezvoltarea sistemelor inteligente Îmbunătățire facilități comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor de distribuţie a gazelor naturale în
Publice şi Administraţiei
vederea creşterii nivelului de Sursa de finanţare: MLPDA
flexibilitate, siguranţă, eficienţă în
operare, precum şi de integrare a
activităţilor
de
transport,
distribuţie şi consum final în
comuna Costişa cu localităţile
aparţinătoare (Costişa, Dorneşti,
Frunzeni,
Mănoaia),
Judeţul
Neamţ

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

Valoare proiect: 29.970 mii lei

486.

Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD
Anexa 3/15
Extindere reţea canalizare, comuna Îmbunătățire facilități comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Costişa, Judeţul Neamţ
Sursa de finanţare: MLPDA
Publice şi Administraţiei
Valoare proiect: 26.663 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

487.

Anexa 3/15
Modernizare
drumuri
locale, Îmbunătățire facilități comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comuna Costişa, Judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare proiect: 7.205 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
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sarcinile
ce
îi revin
institutii pe anul 2021

488.

Anexa 3/15
Construire grădiniţă cu program Îmbunătățire infrastructură școlară.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prelungit, comuna Costişa, Judeţul
Publice şi Administraţiei
Neamţ
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare proiect: 2.500 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

489.

Anexa 3/15
Construire
complex
sportiv, Îmbunătățire facilități comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor comuna Costişa, Judeţul Neamţ
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare proiect: 2.500 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

acestei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
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490.

Anexa 3/15
Modernizare prin asfaltare strazi Îmbunătățire facilități comună
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor de interes local in comuna
Publice şi Administraţiei
Sursa de finanţare: MLPDA
Pastraveni, judetul Neamt
Valoare proiect: 7.896 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

491.

Anexa 3/15
Construire si dotare gradinita in sat Îmbunătățire infrastructură școlară.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pastraveni, comuna Pastraveni,
Publice şi Administraţiei
judetul Neamt
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare proiect: 2.646 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

492.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 32.000 mii de
lei
în
vederea
realizării
obiectivului
de
investiție
,,Construire Muzeu de Artă
Vizuală Galați”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile
ce
îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

Acest obiectiv este necesar a se
realiza deoarece este singurul Muzeu
ce se construiește în România după
anul 1989. Proiectul sediului
Muzeului de Artă Vizuală care se
construiește în Galați a fost premiat
de
Ordinul
Arhitecților
din
România.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Deputat Sandu Viorica PSD
Lucrărilor Publice și Administrației
Deputat Nechita Aurel PSD
au fost dimensionate în raport cu
Deputat Mărgărit Marius Mitică
sarcinile
ce
îi revin
acestei
PSD
Sursa de finanțare: Diminuarea cu institutii pe anul 2021
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 32.000 mii lei a sumelor atribuite
PSD
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Grup Parlamentar PSD
Publice
și
Administrațieianexa
328

nr.3/15/02
Capitolul
5001
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
55, Titlul VII ”Alte transferuri”,
articolul 01 ”Transferuri interne”,
Alineat 12 ”Investiții ale agenților
economici cu capital de stat”
493.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

494.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 68.000 mii de
lei
în
vederea
realizării
obiectivului
de
investiție
,,Reabilitare conductă de apă brută
Firul 4 Priza Dunării Galați”.

Acest obiectiv este necesar a se Se
propune
respingerea
realiza deoarece asigură sursa de apă amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
potabilă pentru Municipiul Galați.
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa
de
finanțare:
Legea sumele propuse prin proiectul de
bugetului de stat - 2021 – anexa buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Deputat Sandu Viorica PSD
nr.3/15/02
Capitolul
5001
- Lucrărilor Publice și Administrației
Deputat Nechita Aurel PSD
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf au fost dimensionate în raport cu
Deputat Mărgărit Marius Mitică 55, Titlul VII ”Alte transferuri”, sarcinile
ce
îi revin
acestei
PSD
articolul 01 ”Transferuri interne”, institutii pe anul 2021
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Alineat 12 ” Investiții ale agenților
PSD
economici cu capital de stat”
Grup Parlamentar PSD
Alocarea sumei de 80.000 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv, Se
propune
respingerea
în vederea realizării obiectivului Patinoarul din Galați se extinde și se amendamentului intrucat:-Sursa de
,,Construcție Sală Polivalentă – transformă într-o sală polivalentă ce finanţare nu poate fi avută în vedere
oraș Galați”.
poate ajunge la 5100 de locuri cu întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
toate dotările necesare performanței 500/2002 privind finanţele publice,
Deputat Sandu Viorica PSD
sportive.
Fondul de rezervă la dispoziţia
Deputat Nechita Aurel PSD
Guvernului se repartizează unor
Deputat Mărgărit Marius Mitică Sursa de finanțare Diminuarea cu Ordonatori principali de credite pe
PSD
80.000 mii lei a sumelor atribuite bază de Hotărâre a Guvernului
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Ministerului Finanțelor - Acțiuni pentru finanţarea unor cheltuieli
PSD
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul urgente sau neprevăzute apărute în
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, timpul exerciţiului bugetar
Grup Parlamentar PSD
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
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Guvernului”

495.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 9.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Realizarea rețelei de distribuție
de gaz natural – oraș Tg. Bujor,
județul Galați”.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

497.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare Diminuarea cu
9.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 1.250 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
vederea realizării obiectivului urmărește asfaltarea tuturor străzilor amendamentului intrucat:-Sursa de
,,Asfaltare străzi– oraș Tg. Bujor, din orașul Tg. Bujor, județul Galați. finanţare nu poate fi avută în vedere
județul Galați”.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare Diminuarea cu 500/2002 privind finanţele publice,
Deputat Sandu Viorica PSD
1.250 mii lei a sumelor atribuite Fondul de rezervă la dispoziţia
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Guvernului se repartizează unor
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul Ordonatori principali de credite pe
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, bază de Hotărâre a Guvernului
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de pentru finanţarea unor cheltuieli
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de urgente sau neprevăzute apărute în
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția timpul exerciţiului bugetar
Guvernului”
Alocarea sumei de 155 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
vederea realizării obiectivului urmărește realizarea unui studiu de amendamentului intrucat:-Sursa de
,,Realizarea
studiului
de fezabilitate pentru introducerea finanţare nu poate fi avută în vedere
330
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

496.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește conectarea consumatorilor
casnici și industriali la rețeaua de
gaze naturale din orașul Tg. Bujor,
județul Galați.

498.

499.

51, Titlul VI ”Transferuri între fezabilitate pentru introducerea rețelei de canalizare în comuna
unități ale administrației publice”, rețelei de canalizare în comuna Bălăbănești, județul Galați.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Bălăbănești, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
155 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Legea bugetului de stat -2021 – Alocarea sumei de 155 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește realizarea unui studiu de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf ,,Realizarea
studiului
de fezabilitate pentru introducerea
51, Titlul VI ”Transferuri între fezabilitate pentru introducerea rețelei de gaz metan în comuna
unități ale administrației publice”, rețelei de gaz metan în comuna Bălăbănești, județul Galați.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Bălăbănești, județul Galați”
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
155 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Legea bugetului de stat -2021 – Alocarea sumei de 4.320 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește înființarea rețelei de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf ,,Înființare rețele de distribuție distribuție gaze naturale în satele
51, Titlul VI ”Transferuri între gaze naturale în satele Bălășești, Bălășești, Ciureștii-Noi, Ciurești și
unități ale administrației publice”, Ciureștii-Noi, Ciurești și Pupezeni Pupezeni în comuna Bălășești,
articolul 02 ”Transferuri de capital” în comuna Bălășești, județul județul Galați.
Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu

întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
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Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
500.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 23.609 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Reabilitarea și modernizarea
rețelei de drumuri de interes local
în comuna Bălășești (satele
Bălășești, Ciureștii-Noi, Ciurești și
Pupezeni), județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

501.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 21.400 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înființare rețele de distribuție
gaze naturale în comuna Băleni,
județul Galați”.

4.320 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în comuna Bălășești
(satele Bălășești, Ciureștii-Noi,
Ciurești și Pupezeni), județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
23.609 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale în comuna
Băleni, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
21.400 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de

bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
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502.

503.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

PSD
Grup Parlamentar PSD

rezervă”, articolul 01 ” Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Alocarea sumei de 8.950 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Reabilitarea și modernizarea
rețelei de drumuri de interes local
în comuna Băleni, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în comuna Băleni,
județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
8.950 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 5.000 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului ,, urmărește
realizarea
extinderii
Extindere rețea de canalizare în rețelei de canalizare în comuna
comuna Băleni, județul Galați”.
Băleni, județul Galați.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital” Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
5.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Guvernului”

504.

505.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 10.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului ,,
Construire rețea de canalizare în
satele Roșcani și Băneasa din
comuna Băneasa, județul Galați”

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește construirea rețelei de
canalizare în satele Roșcani și
Băneasa din comuna Băneasa,
județul Galați

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
10.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea și dotarea
școlii din sat Băneasa comuna
Băneasa, județul Galați.

Alocarea sumei de 4.360 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Modernizare și dotare școală sat
Băneasa din comuna Băneasa,
județul Galați”

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
4.360 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Guvernului”

506.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Înființarea dispensarului medical
sat Pleșa, comuna Berești – Meria,
județul Galați” .
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

507.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 4.900 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Extindere rețea de canalizare în
comuna
Brăhășești,
județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea dispensarului
medical sat Pleșa, comuna Berești –
Meria, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
realizarea
extinderii
rețelei de canalizare în comuna
Brăhășești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
4.900 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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508.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 26.120 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înființare rețele de distribuție
gaze
naturale
în
comuna
Brăhășești, județul Galați”
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

509.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 5.200 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Extindere rețea de canalizare în
comuna
Buciumeni,
județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

510.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 32.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înfiinţarea
sistemului
de
distribuţie de gaze naturale în
Cosmeşti, Băltăreţi, Satu Nou,
Furcenii Vechi, Furcenii Noi,
comuna Cosmești, județul Galați”

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale în comuna
Brăhășești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
26.120 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ” Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
realizarea
extinderii
rețelei de canalizare în comuna
Buciumeni, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
5.200 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înfiinţarea sistemului de
distribuţie de gaze naturale în
Cosmeşti, Băltăreţi, Satu Nou,
Furcenii Vechi, Furcenii Noi,
comuna Cosmești, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
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Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
511.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 6.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Racordarea
comunei
la
magistrala de gaze în comuna
Costache Negri, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

512.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 4.350 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Asfaltare drumuri comunale
comuna Costache Negri, județul
Galați”.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
32.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ” Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înfiinţarea sistemului de
distribuţie de gaze naturale în
comuna Costache Negri, județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
6.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ” Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește asfaltarea tuturor străzilor
din comuna Costache Negri, județul
Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
4.350 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
337

513.

514.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

PSD
Grup Parlamentar PSD

rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Alocarea sumei de 575 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Modernizarea și asfaltarea tuturor
drumurilor comunale în comuna
Corod, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește asfaltarea tuturor străzilor amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
din comuna Corod, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare Diminuarea cu 500/2002 privind finanţele publice,
575 mii lei a sumelor atribuite Fondul de rezervă la dispoziţia
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Guvernului se repartizează unor
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul Ordonatori principali de credite pe
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, bază de Hotărâre a Guvernului
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de pentru finanţarea unor cheltuieli
rezervă”, articolul 01 ”Fond de urgente sau neprevăzute apărute în
rezervă bugetară la dispoziția timpul exerciţiului bugetar
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește extinderea sistemului de amendamentului intrucat:-Sursa de
alimentare cu apă potabilă și finanţare nu poate fi avută în vedere
canalizare pentru toți cetățenii în întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
comuna Corod, județul Galați.
Fondul de rezervă la dispoziţia
Sursa de finanțare Diminuarea cu Guvernului se repartizează unor
350 mii lei a sumelor atribuite Ordonatori principali de credite pe
Ministerului Finanțelor - Acțiuni bază de Hotărâre a Guvernului
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul pentru finanţarea unor cheltuieli
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, urgente sau neprevăzute apărute în
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de timpul exerciţiului bugetar
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
Alocarea sumei de 350 mii lei în
vederea realizării obiectivului
sistemului
de
,,Extinderea
alimentare cu apă potabilă și
canalizare pentru toți cetățenii în
comuna Corod, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
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515.

Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 22.500 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înființarea rețelei de distribuție
gaze naturale, în comuna Cuca
județul Galați”
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

516.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 10.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Extinderea rețelei de canalizare 37 de kilometri în comuna Cuca,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

517.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.200 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Înființarea rețelei de canalizare și
a stației de epurare în comuna
Cudalbi, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale, în comuna
Cuca județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
22.500 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezerva”, articolul 01 ” Fond de
rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei de
canalizare - 37 de kilometrii în
comuna Cuca, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
10.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare și a stației de epurare în
comuna Cudalbi, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
2.200 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
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518.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

519.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 120.000 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
în vederea realizării obiectivului urmărește înființarea rețelei de
“Înființarea rețelei de distribuție de distribuție de gaze naturale în
gaze naturale în comuna Cudalbi, comuna Cudalbi, județul Galați.
județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
120.000 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 2.600 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește modernizarea a 20 km de
“Modernizarea a 20 km de drumuri comunale și sătești pentru
drumuri comunale și sătești pentru toate satele comunei Drăgușeni,
toate satele comunei Drăgușeni, județul Galați.
județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
2.600 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Guvernului”

520.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 1.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei electrice în
toate zonele unde sunt construcții
noi (2.5 km) în comuna Drăgușeni,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

521.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 5.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extindere rețea de canalizare și
racordarea locuințelor la sistemul
de canalizare aflat în localitatea
Fârțănești, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei electrice
în toate zonele unde sunt construcții
noi (2.5 km) în comuna Drăgușeni,
Județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei de
canalizare și racordarea locuințelor
la sistemul de canalizare aflat în
localitatea Fârțănești, județul Galați
Sursa de finanțare Diminuarea cu
5.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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rezervă bugetară
Guvernului”

522.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 1.183 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei electrice în
zonele cu locuințe noi în Foltești și
Stoicani, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

523.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 7.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de canalizare în
satul Stoicani, comuna Foltești,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

la

dispoziția

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei electrice
în zonele cu locuințe noi în Foltești
și Stoicani, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.183 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare în satul Stoicani, comuna
Foltești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
7.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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524.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 17.962 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Modernizarea rețelei de drumuri
de interes local, în comuna
Frumușița, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

525.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

526.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea rețelei de
drumuri de interes local, în comuna
Frumușița, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
17.962 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
refacerea
zonelor
calamitate LOT1 + LOT2 + LOT3,
în comuna Frumușița, județul Galați.

Alocarea sumei de 3.973 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Refacerea zonelor calamitate
LOT1 + LOT2 + LOT3, în
comuna
Frumușița,
județul
Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
3.973 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Sandu Viorica PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Nechita Aurel PSD
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Deputat Mărgărit Marius Mitică 5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
PSD
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel rezervă”, articolul 01 ”Fond de
PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Grup Parlamentar PSD
Guvernului”
Alocarea sumei de 11.213 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
în vederea realizării obiectivului urmărește asfaltarea tuturor străzilor
“Asfaltarea tuturor străzilor din din comuna Fundeni, județul Galați.
comuna Fundeni, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
11.213 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
343

Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Grup Parlamentar PSD
Guvernului”
527.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 34.342 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție
gaze naturale din comuna Fundeni,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

528.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 30.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție a
gazelor naturale în toate satele
comunei Gohor, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție gaze naturale din comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Fundeni, județul Galați.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
34.342 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Ordonatori principali de credite pe
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul bază de Hotărâre a Guvernului
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, pentru finanţarea unor cheltuieli
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de urgente sau neprevăzute apărute în
rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție a gazelor naturale în toate finanţare nu poate fi avută în vedere
satele comunei Gohor, județul întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Galați.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Sursa de finanțare Diminuarea cu Guvernului se repartizează unor
30.000 mii lei a sumelor atribuite Ordonatori principali de credite pe
Ministerului Finanțelor - Acțiuni bază de Hotărâre a Guvernului
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul pentru finanţarea unor cheltuieli
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, urgente sau neprevăzute apărute în
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de timpul exerciţiului bugetar
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
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Guvernului”

529.

530.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 22.822 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Canalizare și stație de epurare
pentru întreaga comună – în satele
Grivița și Călmățui din comuna
Grivița, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea sistemului de
canalizare și stație de epurare pentru
întreaga comună – în satele Grivița
și Călmățui din comuna Grivița,
județul Galați.

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
22.822 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale din comuna
Grivița, județul Galați.

Alocarea sumei de 22.870 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție
gaze naturale din comuna Grivița,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
22.870 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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531.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Grup Parlamentar PSD

rezervă bugetară
Guvernului”

Alocarea sumei de 2.500 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Asfaltarea tuturor străzilor din
comuna Independența, județul
Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește asfaltarea tuturor străzilor
din comuna Independența, județul
Galați.

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
532.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 1.300 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei de distribuție
gaze naturale pe străzile unde nu
există,
pentru
posibilitatea
racordării tuturor gospodăriilor din
comuna Independența, județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel

la

dispoziția

Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.500 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei de
distribuție gaze naturale pe străzile
unde nu există, pentru posibilitatea
racordării tuturor gospodăriilor din
comuna
Independența,
județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.300 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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533.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

PSD
Grup Parlamentar PSD

rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Alocarea sumei de 30.896 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființare sistem de distribuție
gaze naturale în comuna Jorăști,
județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea unui sistem de
distribuție gaze naturale în comuna
Jorăști, județul Galați.

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
534.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 28.413 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Reabilitare sistem de canalizare și
stație de epurare în comuna
Jorăști, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
30.896 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește reabilitarea sistemului de
canalizare și stație de epurare în
comuna Jorăști, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
28.413 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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535.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 100.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Proiect de apă și canalizare 50
km în comuna Matca, județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

536.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.500 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea
și
modernizarea
sistemului de alimentare cu apă
din comuna Măstăcani, județul
Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea rețelei de
alimentare cu apă și canalizare din
comuna Matca, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
100.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
extinderea
și
modernizarea
sistemului
de
alimentare cu apă din comuna
Măstăcani, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
2.500 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Grup Parlamentar PSD
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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537.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 15.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de canalizare și
a stației de epurare în satele
Măstăcani și Chiraftei din comuna
Măstăcani, județul Galați”.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

539.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare Diminuarea cu
15.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 150 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
vederea realizării obiectivului urmărește alimentarea cu gaze în amendamentului intrucat:-Sursa de
“Alimentare cu gaze în comuna comuna Movileni, județul Galați.
finanţare nu poate fi avută în vedere
Movileni, județul Galați”.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare Diminuarea cu 500/2002 privind finanţele publice,
Deputat Sandu Viorica PSD
150 mii lei a sumelor atribuite Fondul de rezervă la dispoziţia
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Guvernului se repartizează unor
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul Ordonatori principali de credite pe
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, bază de Hotărâre a Guvernului
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de pentru finanţarea unor cheltuieli
rezervă”, articolul 01 ”Fond de urgente sau neprevăzute apărute în
PSD
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția timpul exerciţiului bugetar
Guvernului”
Alocarea sumei de 1.500 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
vederea realizării obiectivului urmărește asfaltarea străzilor din amendamentului intrucat:-Sursa de
“Asfaltarea străzilor din comuna comuna Movileni, județul Galați.
finanţare nu poate fi avută în vedere
Movileni, județul Galați”.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare Diminuarea cu 500/2002 privind finanţele publice,
Deputat Sandu Viorica PSD
1.500 mii lei a sumelor atribuite Fondul de rezervă la dispoziţia
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Guvernului se repartizează unor
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

538.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare și a stației de epurare în
satele Măstăcani și Chiraftei din
comuna Măstăcani, județul Galați.
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540.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Grup Parlamentar PSD
Guvernului”

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Alocarea sumei de 2.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea
sistemului
de
canalizare în satul Munteni,
comuna Munteni, județul Galați”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
541.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 7.800 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea
sistemului
de
distribuție gaze naturale în satele
Ungureni și Țigănești, comuna
Munteni, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea sistemului de
canalizare în satul Munteni, comuna
Munteni, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea sistemului de
distribuție gaze naturale în satele
Ungureni și Țigănești, comuna
Munteni, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
7.800 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Guvernului”

542.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de – 5.925 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea
sistemului
de
canalizare în comuna Nămoloasa,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

543.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 4.500 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de canalizare și
stație de epurare și înființare rețea
de gaze în comuna Negrilești,
județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea sistemului de
canalizare în comuna Nămoloasa,
județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
5.925 - mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare și stație de epurare și
înființare rețea de gaze în comuna
Negrilești, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
4.500 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Guvernului”

544.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 55.323 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție de
gaze în comuna Pechea, județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

545.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 229 mii lei în
vederea continuării lucrărilor de
canalizare din cadrul “Proiectului
regional
de
dezvoltare
a
infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Galați, în perioada 20142020” în comuna Piscu, județul
Galați.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție de gaze în comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Pechea, județul Galați.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
55.323 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Ordonatori principali de credite pe
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul bază de Hotărâre a Guvernului
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, pentru finanţarea unor cheltuieli
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de urgente sau neprevăzute apărute în
rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește continuarea lucrărilor de amendamentului intrucat:-Sursa de
canalizare din cadrul “Proiectului finanţare nu poate fi avută în vedere
regional
de
dezvoltare
a întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
infrastructurii de apă și apă uzată în 500/2002 privind finanţele publice,
județul Galați, în perioada 2014- Fondul de rezervă la dispoziţia
2020” în comuna Piscu, județul Guvernului se repartizează unor
Galați.
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
Sursa de finanțare Diminuarea cu urgente sau neprevăzute apărute în
229 mii lei a sumelor atribuite timpul exerciţiului bugetar
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
352

PSD
Grup Parlamentar PSD

546.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 9.100 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Modernizarea rețelei de drumuri
de interes local” din comuna
Piscu, județul Galați.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

547.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 25.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție de
gaze în comuna Poiana, județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea rețelei de
drumuri de interes local din comuna
Piscu, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
9.100 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție de gaze în comuna
Poiana, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
25.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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548.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 29.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea
sistemului
de
canalizare în comuna Poiana,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

549.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 25.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de alimentare
cu gaze în comuna Priponești,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

550.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 40.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de alimentare
cu apă și canalizare în comuna
Priponești, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea sistemului de
canalizare în comuna Poiana, județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
29.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
alimentare cu gaze în comuna
Priponești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
25.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
alimentare cu apă și canalizare în
comuna Priponești, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
40.000 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
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551.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 700 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește extinderea rețelei de
“Extinderea rețelei de canalizare în canalizare în satele Rădești și
satele Rădești și Cruceanu din Cruceanu din comuna Rădești,
comuna Rădești, județul Galați”.
județul Galați.

Alocarea sumei de 1.100 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Reabilitarea și modernizarea
serviciilor publice (dispensar uman
și dispensar veterinar) din comuna
Rădești, județul Galați”.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
700 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea serviciilor publice
(dispensar uman și dispensar
veterinar) din comuna Rădești,
județul Galați

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.100 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

552.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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553.

554.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Grup Parlamentar PSD

rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Alocarea sumei de 200 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea și racordarea la
rețeaua de gaze naturale din
comuna
Scânteiești,
județul
Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea și racordarea la
rețeaua de gaze naturale din comuna
Scânteiești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
200 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea sistemului de
canalizare
în
Scânteiești
și
racordarea la stația de epurare în
comuna Scânteiești, județul Galați.

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
Alocarea sumei de 1.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Realizarea
sistemului
de
canalizare în Scânteiești și
racordarea la stația de epurare în
comuna
Scânteiești,
județul
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Galați”.
1.000 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Sandu Viorica PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Nechita Aurel PSD
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Deputat Mărgărit Marius Mitică 5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
PSD
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel rezervă”, articolul 01 ”Fond de
PSD
rezervă bugetară la dispoziția

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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555.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Grup Parlamentar PSD

Guvernului”

Alocarea sumei de 7.400 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție
gaze
naturale
din
comuna
Șendreni, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție gaze naturale din comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Șendreni, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
7.400 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Ordonatori principali de credite pe
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul bază de Hotărâre a Guvernului
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, pentru finanţarea unor cheltuieli
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de urgente sau neprevăzute apărute în
rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește modernizarea drumurilor amendamentului intrucat:-Sursa de
locale prin asfaltare din comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Slobozia Conachi, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
25.408 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Ordonatori principali de credite pe
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul bază de Hotărâre a Guvernului
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, pentru finanţarea unor cheltuieli
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de urgente sau neprevăzute apărute în
rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
556.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 25.408 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Modernizarea drumurilor locale
prin asfaltare din comuna Slobozia
Conachi, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD
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557.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 25.540 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de gaze
naturale din comuna Slobozia
Conachi, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

558.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 14.614 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Racordarea comunei Smulți la
rețeaua de gaze naturale, comuna
Smulți, județul Galați”.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
25.540- mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
racordarea
comunei
Smulți la rețeaua de gaze naturale,
comuna Smulți, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
14.614 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 10.000 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
în vederea realizării obiectivului urmărește înființare rețea de
“Înființare rețea de canalizare în canalizare în comuna Smulți, județul
comuna Smulți, județul Galați”.
Galați.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

559.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de gaze
naturale din comuna Slobozia
Conachi, județul Galați.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital” Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
10.000 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
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560.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Deputat Mărgărit Marius Mitică Ministerului Finanțelor - Acțiuni
PSD
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel 5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 20.000 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
în vederea realizării obiectivului urmărește modernizarea drumurilor
“Modernizarea drumurilor locale – locale – Suceveni și Rogojeni (11
Suceveni și Rogojeni (11 km) din km) din comuna Suceveni, județul
comuna Suceveni, județul Galați”. Galați.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

561.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 20.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Reabilitarea și modernizarea
drumului de legătură dintre
Suceveni și Rogojeni din comuna
Suceveni, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
20.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea drumului de legătură
dintre Suceveni și Rogojeni din
comuna Suceveni, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
20.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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562.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Grup Parlamentar PSD

rezervă bugetară
Guvernului”

la

dispoziția

Alocarea sumei de 55.063 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Realizarea rețelei de alimentare
cu gaze și modernizare străzi în
comuna Tudor Vladimirescu,
județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea rețelei de
alimentare cu gaze și modernizare
străzi
în
comuna
Tudor
Vladimirescu, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
55.063 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 6.200 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește extinderea rețelei de
“Extindere a rețelei de canalizare canalizare în comuna Țepu, județul
în comuna Țepu, județul Galați”.
Galați.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

563.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital” Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
6.200 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Guvernului”

564.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

565.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 7.000 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește alimentarea cu gaze a
“Alimentare cu gaze a comunei comunei Țepu, județul Galați.
Țepu, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
7.000 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 28.807 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
în vederea realizării obiectivului urmărește extinderea rețelei de
“Extinderea rețelei de canalizare canalizare pe întreg teritoriul
pe întreg teritoriul intravilan al intravilan al comunei Tulucești,
comunei Tulucești, județul Galați”. județul Galați.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
28.807 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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566.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei de gaze
naturale în funcție de solicitările
cetățenilor din comuna Tulucești,
județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

567.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 19.877 - mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție de
gaze
naturale
în
comuna
Umbrărești, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei de gaze
naturale în funcție de solicitările
cetățenilor din comuna Tulucești,
județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție de gaze naturale în
comuna Umbrărești, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
19.877 - mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Grup Parlamentar PSD
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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568.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 45 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de canalizare în
satele Condrea și Salcia din
comuna
Umbrărești,
județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

569.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 14.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Rețea de canalizare și extindere
alimentare cu apă sat Mândrești,
comuna Valea Mărului, județul
Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Prin realizarea acestui
urmărește înființarea
canalizare în satele
Salcia din comuna
județul Galați.

obiectiv se
rețelei de
Condrea și
Umbrărești,

Sursa de finanțare Diminuarea cu
45 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea rețelei de
canalizare și extindere alimentare cu
apă în satul Mândrești din comuna
Valea Mărului, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
14.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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570.

571.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 9.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Alimentarea cu gaze și racordarea
gratuită a cetățenilor din comuna
Valea Mărului, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește alimentarea cu gaze și
racordarea gratuită a cetățenilor din
comuna Valea Mărului, județul
Galați.

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
9.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
modernizarea
infrastructurii rutiere din comuna
Vânători, județul Galați.

Alocarea sumei de 1.280 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Modernizarea
infrastructurii
rutiere din comuna Vânători,
județul Galați”.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
Deputat Sandu Viorica PSD
1.280 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Grup Parlamentar PSD
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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572.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 15.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea unui sistem de
canalizare în satele Vârlezi și
Crăiești, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

573.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 29.698 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea unui sistem de
alimentare cu gaz în satele Vârlezi
și Crăiești, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

574.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 5.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Realizarea canalizării celor două
sate componente ale comunei
Vlădești, județul Galați”.
Deputat Sandu Viorica PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea unui sistem de amendamentului intrucat:-Sursa de
canalizare în satele Vârlezi și finanţare nu poate fi avută în vedere
Crăiești, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
15.000 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Ordonatori principali de credite pe
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul bază de Hotărâre a Guvernului
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, pentru finanţarea unor cheltuieli
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de urgente sau neprevăzute apărute în
rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea unui sistem de amendamentului intrucat:-Sursa de
alimentare cu gaz în satele Vârlezi și finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
Crăiești, județul Galați.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
29.698 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
Ministerului Finanțelor - Acțiuni Ordonatori principali de credite pe
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul bază de Hotărâre a Guvernului
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, pentru finanţarea unor cheltuieli
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de urgente sau neprevăzute apărute în
rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește realizarea canalizării celor amendamentului intrucat:-Sursa de
două sate componente ale comunei finanţare nu poate fi avută în vedere
Vlădești, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Sursa de finanțare Diminuarea cu Fondul de rezervă la dispoziţia
5.000 mii lei a sumelor atribuite Guvernului se repartizează unor
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Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Mărgărit Marius Mitică Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
PSD
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grup Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 8.000 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește
asfaltarea
tuturor
“Asfaltarea tuturor drumurilor din drumurilor din cele două sate
cele două sate componente ale componente ale comunei Vlădești,
comunei Vlădești, județul Galați”. județul Galați.
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică
PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel
PSD
Grup Parlamentar PSD

576.

Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 17.500 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Modernizare rețele de drumuri”
în
satul
Munteni,
comuna
Munteni, județul Galați”.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
8.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea rețelei de
drumuri în satul Munteni, comuna
Munteni, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
17.500 mii lei a sumelor atribuite
Deputat Sandu Viorica PSD
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Deputat Nechita Aurel PSD
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Deputat Mărgărit Marius Mitică 5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
PSD
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel rezervă”, articolul 01 ”Fond de
PSD
rezervă bugetară la dispoziția

Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
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Grup Parlamentar PSD

Guvernului”

Se propune alocarea sumei de
1590,14 mii lei pentru continuarea
lucrărilor
de
reabilitare
și
extindere a rețelei de alimentare cu
apă în comuna Măgureni, județ
Prahova – etapa 1 (valoarea totală
a investiției – 2600 mii de lei)

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela - implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Leocadia Gavrilescu – PSD
Locală.
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Finanțarea lucrărilor de construcție a
2500 mii lei pentru continuarea acestui obiectiv este absolut
lucrărilor
de
reabilitare
și necesară în vederea dezvoltării
extindere a rețelei de alimentare cu acestei localități.
apă în comuna Măgureni, județ
Prahova – etapa 2 (valoarea totală Sursa de finanțare: Bugetul alocat
a investiției – 3798 mii de lei)
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
Inițiatori:

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat PPU (sl) Grațiela Leocadia Gavrilescu – PSD
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
2500 mii lei pentru continuarea
lucrărilor de Amenajare trotuare,
pisă de biciclete, rigole, parcări în
comuna Măgureni – etapa 2
(valoarea totală a investiției – 5300
mii lei)

implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Național de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela - implementarea etapei a II-a a
Programului Național de Dezvoltare
Leocadia Gavrilescu – PSD
Locală.
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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Se propune alocarea sumei de
1229,89 mii lei pentru continuarea
lucrărilor de Construire Centru
Multifuncțional
S+P+1E+Mp,
comuna Măgureni, nr.354, județ
Prahova (valoarea totală a
investiției 1400 mii lei).
Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela Leocadia Gavrilescu – PSD
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
150.000 lei pentru continuarea
lucrărilor la Așezământul sociocultural ”Sf. Nectarie” Parohia
Măgureni 2, județ Prahova

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.
Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Național de Dezvoltare
Locală.

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Inițiatori:
Dezvoltării
și
Deputat PPU (sl) Grațiela - Publice,
Administrației sume necheltuite din
Leocadia Gavrilescu – PSD
implementarea etapei a II-a a
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya Programului Național de Dezvoltare
Locală.
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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Se propune alocarea sumei de
100.000 de lei pentru Construirea
bisericii Ortodoxe ”Sf. Gheorghe”
și ”Lachint de Vicina” în Parohia
Lunca
Prahovei,
comuna
Măgureni, județ Prahova.

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela - Administrației sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Leocadia Gavrilescu – PSD
Programului Național de Dezvoltare
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya Locală.
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Finanțarea lucrărilor de construcție a
1.000.000
de
lei
pentru acestui obiectiv este absolut
continuarea lucrărilor de Înființare necesară în vederea dezvoltării
sistem de canalizare cu stație de acestei localități.
epurare în comuna Podenii Noi.
Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Inițiatori:
Dezvoltării
și
Deputat PPU (sl) Grațiela - Publice,
Administrației sume necheltuite din
Leocadia Gavrilescu – PSD
implementarea etapei a II-a a
Deputat Rodica Paraschiv

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat
Simona
Maya Programului Național de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
Teodoroiu
finanţare pentru proiectele prevăzite
Deputat Bogdan-Andrei Toader
în lista de obiective propuse spre
Senator
Laura-Mihaela
finanţare, listă care se aprobată prin
Fulgeanu-Moagher
ordin al ministrului dezvoltării,
Senator Ștefan Radu Oprea
lucrărilor publice și administrației.
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Finanțarea lucrărilor de construcție a Se
propune
respingerea
1.000.000
de
lei
pentru acestui obiectiv este absolut amendamentului întrucât: Ministerul
continuarea
lucrărilor
de necesară în vederea dezvoltării Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Modernizare dispensar uman din acestei localități.
Administrației
încheie cu
comuna Podenii Noi, sat Podenii
beneficiarii contracte de finanțare ,
Noi.
Sursa de finanțare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
pentru
Ministerul Lucrărilor limita creditelor de angajament
Publice,
Dezvoltării
și aprobate şi a creditelor bugetare
Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela - Administrației sume necheltuite din aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Leocadia Gavrilescu – PSD
Programului Național de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Deputat Rodica Paraschiv
cumulat pentru toată perioada de
Deputat
Simona
Maya Locală.
finanţare pentru proiectele prevăzite
Teodoroiu
în lista de obiective propuse spre
Deputat Bogdan-Andrei Toader
finanţare, listă care se aprobată prin
Senator
Laura-Mihaela
ordin al ministrului dezvoltării,
Fulgeanu-Moagher
lucrărilor publice și administrației.
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Finanțarea lucrărilor de construcție a Se
propune
respingerea
500.000 de lei pentru continuarea acestui obiectiv este absolut amendamentului întrucât: Ministerul
lucrărilor de Extindere, reabilitare, necesară în vederea dezvoltării Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
modernizare și dotare Școala acestei localități.
Mehedința din comuna Podenii
beneficiarii contracte de finanțare ,
Noi, jud. Prahova.
Sursa de finanțare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
pentru
Ministerul Lucrărilor limita creditelor de angajament
Publice,
Dezvoltării
și aprobate şi a creditelor bugetare
Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela - Administrației sume necheltuite din aprobate şi/sau estimate cu această
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Leocadia Gavrilescu – PSD
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
8.000.000 lei pentru Centură
ocolitoare oraș Băicoi, jud.
Prahova

implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Național de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela Leocadia Gavrilescu – PSD
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Național de Dezvoltare
Locală.

Se propune alocarea sumei de
6.000.000 lei pentru Grădiniță și
After school, Cartier Tufeni, oraș
Băicoi, jud. Prahova.

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Inițiatori:
Ministerul Lucrărilor limita creditelor de angajament
Deputat PPU (sl) Grațiela - pentru
Publice,
Dezvoltării
și aprobate şi a creditelor bugetare
Leocadia Gavrilescu – PSD
372

Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea

Administrației sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Național de Dezvoltare
Locală.

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Grup Parlamentar PSD
588.

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

Se propune alocarea sumei de
4.000.000 lei pentru construcție
Grădiniță nouă, oraș Băicoi, jud.
Prahova
Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela Leocadia Gavrilescu – PSD
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea

Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Național de Dezvoltare
Locală.

Grup Parlamentar PSD

589.

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

Se propune alocarea sumei de
4.000.000 lei pentru construire pod
peste râul Dâmbu, oraș Băicoi,
jud. Prahova

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Inițiatori:
Ministerul Lucrărilor limita creditelor de angajament
Deputat PPU (sl) Grațiela - pentru
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Anexa 3/15 - Capitol 7001/Titlul
51/Articol 02/ Alineat 38 Programul
Național de Dezvoltare Locală,
Ministerul
Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării și Administrației

Leocadia Gavrilescu – PSD
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD

Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Național de Dezvoltare
Locală.

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
8.000.000 lei pentru construire
Pasaj suprateran ieșire Băicoi spre
DN1, oraș Băicoi, jud. Prahova

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.

Inițiatori:
Deputat PPU (sl) Grațiela Leocadia Gavrilescu – PSD
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea

Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
și
Administrației sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Național de Dezvoltare
Locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Grup Parlamentar PSD

374

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.
Sursa de finanțare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Lucrărilor
Inițiatori:
Dezvoltării
și
Deputat PPU (sl) Grațiela - Publice,
Administrației sume necheltuite din
Leocadia Gavrilescu – PSD
implementarea etapei a II-a a
Deputat Rodica Paraschiv
Deputat
Simona
Maya Programului Național de Dezvoltare
Locală.
Teodoroiu
Deputat Bogdan-Andrei Toader
Senator
Laura-Mihaela
Fulgeanu-Moagher
Senator Ștefan Radu Oprea
Grup Parlamentar PSD

591.

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

Se propune alocarea sumei de
8.000.000 lei pentru construire
Pavilion UPU, Spital Băicoi, oraș
Băicoi, jud. Prahova

592.

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

Se propune alocarea sumei de
281,00 mii lei pentru continuarea
lucrărilor de construcție grădiniță
cu program normal, 2 săli de
grupă, sat Albeștii Pământeni,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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594.

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

Se propune alocarea sumei de
17.100,00 mii lei pentru lucrări de
modernizare prin asfaltare a
drumurilor de interes local, sat
Albeștii Pământeni, județ Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

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

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
228,00 mii lei pentru reabilitarea și de investiții a proiectelor.
modernizarea dispensarului uman,
Albeștii Pământeni, județ Argeș
Se propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 228,00 mii lei
Deputat Simona Bucuradin creditele bugetare prevăzute la
Oprescu,
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Deputat Aurel Bălășoiu
Transporturilor și Infrastructurii, cod
Deputat Nicolae Georgescu
program 64, Cod indicator 840140,
Deputat Remus Mihalcea
TITLUL IV SUBVENȚII
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Anexa 3/15 - Capitol 7001/Titlul
51/Articol 02/ Alineat 38 Programul
Național de Dezvoltare Locală,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

596.

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

597.

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

Se propune alocarea sumei de
3.332,00 mii lei pentru
modernizarea DL 154 Morlovani
(DC 154B), L=1,70 km în com.
Albota, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
9.322,00 mii lei pentru continuarea
lucrărilor la Sala de sport cu 180
locuri, sat Albota, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
2.650,00 mii lei pentru
modernizare DC 249 -3km
asfaltare, comuna Arefu, județ
Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Susținerea proiectului de dezvoltare Se propune respingerea
locală.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Susținerea și finanțarea proiectelor.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerului poate fi avută în vedere, deoarece
Finanțelor Publice
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
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Anexa 3/15 - Capitol 7001/Titlul
51/Articol
02/
Alineat
38
Programul Național de Dezvoltare
Locală, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației

599.

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

Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru lucrări
extindere alimentare cu apă,
comuna Arefu, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru dotare
dispensare comunale, comuna
Arefu, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
378

lucrările propuse.

600.

601.

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

Se propune alocarea sumei de
450,00 mii lei pentru actualizare
PUG, comuna Arefu, județ Argeș.

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

Se propune alocarea sumei de
2.270,73 mii lei pentru refacere
DC174C pe o lungime de cca 50m
cu o lățime de cca 2m.
Alunecare de teren pe o suprafață
de 3500 mp și o înălțime medie de
4 m, în com. Băbana, judet Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
379

Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

602.

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

603.

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

Se propune alocarea sumei de
717,85 mii lei pentru racorduri la
rețeaua de canalizare menajeră
existentă în satele Băbanastr.Principală și Ciobăneștistr.Valea lui Paneata, com.
Băbana, judet Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
6.392,85 mii lei pentru
modernizare DC213, comuna
Băiculești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
380

Grup Parlamentar PSD

604.

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

605.

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

Se propune alocarea sumei de
20.980,36 mii lei pentru prima
înființare sistem centralizat de
canalizare în satele Mănicești,
Stejari, Argeșani, Băiculești,
Zigoneni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
562,20 mii lei pentru construire
teren de sport în satul Tutana,
comuna Băiculești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
381

lucrările propuse.

606.

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

Se propune alocarea sumei de
535,49 mii lei pentru reabilitare
dispensar în satul Poienița,
comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

607.

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

Se propune alocarea sumei de
165,41 mii lei pentru înlocuire
acoperiș dispensar în satul
Poienița, comuna Bălilești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
Se propune ca sursă de finanțare poate fi avută în vedere, deoarece
pentru
acest
amendament sumele propuse prin proiectul de
redistribuirea sumei 165,41 mii lei buget pentru toți ordonatorii
din creditele bugetare prevăzute la principali de credite au fost
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul dimensionate în raport cu sarcinile
Transporturilor, Infrastructurii, cod ce le revin pe anul 2021.
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
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608.

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

609.

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

Se propune alocarea sumei de
215,41 mii lei pentru proiectare și
execuție rețele exterioare apă canal
și energie electrică aferente la
Gradinița cu program prelungit 50
copii în satul Bălilești, comuna
Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
370,93 mii lei pentru refacere
acoperiș șarpantă și instalare
termosistem la școala Bălilești,
comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
Se propune ca sursă de finanțare poate fi avută în vedere, deoarece
pentru
acest
amendament sumele propuse prin proiectul de
redistribuirea sumei 215,41mii lei buget pentru toți ordonatorii
din creditele bugetare prevăzute la principali de credite au fost
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul dimensionate în raport cu sarcinile
Transporturilor, Infrastructurii, cod ce le revin pe anul 2021.
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
Se propune ca sursă de finanțare poate fi avută în vedere, deoarece
pentru
acest
amendament sumele propuse prin proiectul de
redistribuirea sumei 370,93 mii lei buget pentru toți ordonatorii
din creditele bugetare prevăzute la principali de credite au fost
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul dimensionate în raport cu sarcinile
Transporturilor, Infrastructurii, cod ce le revin pe anul 2021.
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
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610.

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

611.

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

Se propune alocarea sumei de
120,99 mii lei pentru realizarea
unor centrale fotovoltaice de
60kwp conectate la rețeaua publică
de energie electrică prin utilizarea
energiei solare ca resursă
energetică și modernizarea
iluminatului public, comuna
Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
505,14 mii lei pentru
infrastructura de acces la
monumentul istoric Mareș
Băjescu, comuna Bălilești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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612.

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

613.

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

Se propune alocarea sumei de
1.777,00 mii lei pentru reabilitare
sistem de alimentare cu apă, sat
Beleți, comuna Beleți-Negrești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru achiziție
Buldoexcavator prin GAL Drumul
Carelor, comuna Beleți-Negrești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

385

614.

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

615.

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

616.

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

Se propune alocarea sumei de
9.217,00 mii lei pentru înființare
rețea de canalizare și stație de
epurare, comuna Berevoiești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
2.800,00 mii lei pentru extindere
rețeacanalizare, comuna
Berevoiești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
885,00 mii lei pentru regularizare de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
și îndiguire Pârâul Bătăii, comuna
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Berevoiești, județul Argeș
în vedere întrucât nu se specifica
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul capitolul bugetar, articolul și
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și alineatul de la care să se finanțeze
Deputat Simona BucuraAdministrației
lucrările propuse.
Oprescu,
386

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

617.

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

618.

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

Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
467,00 mii lei pentru asfaltare
drum DC 5 -DC3- COPAE-Pod
Școală,
comuna
Berevoiești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
534,00 mii lei pentru reparații și
întreținere DC3 Școala Gămăceștifam.Cornea, comuna Berevoiești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
387

619.

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

620.

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

Grup Parlamentar PSD

lucrările propuse.

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
4.268,00 mii lei pentru extindere de investiții a proiectelor.
sistem de canalizare, comuna
Bogați, județul Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
7.000,00 mii lei pentru construire de investiții a proiectelor.
centru cultural, varianta 1, sat
Bogați, punctul Vastra satului, Sursa de finanțare:
județul Argeș
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
388

621.

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

622.

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

623.

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

Se propune alocarea sumei de
7.432,00 mii lei pentru înființare
rețea de canalizare și stație de
epurare, comuna Bogați, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
1.932,00 mii lei pentru Pod din
beton armat pe DC Glâmboc, peste
pârâul Glâmboc, sat Suseni
comuna Bogați, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
7.843,00 mii lei pentru înființare
distribuție gaze naturale, comuna
Bogați, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Realizarea acestui obiectiv va Se propune respingerea
determina creșterea nivelului de trai amendamentului întrucât:
al locuitorilor comunei Bogați, - sursa de finanțare menționată nu
precum și facilitarea accesului poate fi avută în vedere, deoarece
acestora la serviciile publice, sumele propuse prin proiectul de
deplasarea
în
localități
a buget pentru toți ordonatorii
microbuzelor destinate transportului principali de credite au fost
389

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

624.

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

Se propune alocarea sumei de
1.343,00 mii lei pentru refacere
pod peste raul Argeșel. Valea
Bazului, comuna Boteni, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

625.

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

Se propune alocarea sumei de
4.740,00
mii lei pentru
modernizare drum comunal DC 38
Lunca–Balabani, comuna Boteni,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

școlar și a mijloacelor de intervenție
în cazul situațiilor de urgență. Se
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 7.843,00 mii lei
din creditele bugetare prevăzute la
Ministerul
Anexa
nr.3/24/27,
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Buteni,
precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție
în cazul situațiilor de urgență. Se
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 1.343,00 mii lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
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626.

627.

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

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
1.550,00 mii lei pentru extindere
rețea
canalizare
ape
uzate
menajere, comuna Boteni, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
2.006,00 mii lei pentru Amenajare
centru civic, comuna Boteni,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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628.

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

629.

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

Se propune alocarea sumei de
562,00
mii
lei
pentru
modernizarea rețelei publice de
iluminat cu eficiență energetică
ridicată prin tehnologii noi – led,
comuna Boteni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei 840,00
mii lei pentru asfaltare drum
comunal în continuare DC 55,
L=500m și asfaltare drum comunal
din DC 55 – Cimitir, L=300 metri,
sat Moșteni – Greci, comuna
Boțești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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630.

631.

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

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

Se propune alocarea sumei de
976,81 mii lei pentru Trotuar str.
Principală, zona Târg SăptămânalValea Geamăna, comuna Bradu,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
2.548,70 mii lei pentru amenajare
hidrotehnică Gemenița, comuna
Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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632.

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

633.

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

634.

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

Se propune alocarea sumei de
850,00 mii lei pentru proiectare și
execuție modernizare strada
Paltinului, comuna Bradu, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
489,00 mii lei pentru construire
pod pe DC 265 Galeșu-Brăduleț,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
Administrației
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se propune respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul sumele propuse prin proiectul de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
12.401,00 mii lei pentru înființare modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
rețea de alimentare cu apă, comună.
- sursa de finanțare menționată nu
comuna Brăduleț, județul Argeș
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Deputat Simona BucuraSursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Oprescu,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Deputat Aurel Bălășoiu
394

635.

636.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

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

Se propune alocarea sumei de
144,00 mii lei pentru actualizare
PUG. comuna Brăduleț, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.

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

Se propune alocarea sumei de
255,00 mii lei pentru înființare
rețea de distribuție gaze naturale,
comuna Brăduleț, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.

Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse..
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637.

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

638.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
7.983,00
mii
lei
pentru modernizarea infrastructurii din
îmbunătățire drumuri comunale, comună.
comuna Brăduleț, județul Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Realizarea acestui obiectiv va
34.745,00 mii lei pentru înființare determina creșterea nivelului de trai
rețea de canalizare și stație de al locuitorilor comunei Brăduleț,
epurare, comuna Brăduleț, județul precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
Argeș
în
localități
a
Deputat
Simona
Bucura- deplasarea
microbuzelor destinate transportului
Oprescu,
școlar și a mijloacelor de intervenție
Deputat Aurel Bălășoiu
în cazul situațiilor de urgență. Se
Deputat Nicolae Georgescu
propune ca sursă de finanțare
Deputat Remus Mihalcea
pentru
acest
amendament
Deputat Nicolae Pavelescu
redistribuirea sumei 34.745,00 mii
Senator Ovidiu Puiu
lei din creditele bugetare prevăzute
Senator Cristina Stocheci
la Anexa nr.3/24/27, Ministerul
Grup Parlamentar PSD
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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639.

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

Se propune alocarea sumei de
7.983,00
mii
lei
pentru
îmbunătățire drumuri comunale,
comuna Bughea de Jos, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

640.

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

Se propune alocarea sumei de
34.745,00 mii lei pentru înființare
rețea de canalizare și stație de
epurare, comuna Bughea de Jos,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Bughea de
Jos, precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție
în cazul situațiilor de urgență. Se
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 7.983,00 mii lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Bughea de
Jos, precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție
în cazul situațiilor de urgență. Se
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 34.745,00 mii
lei din creditele bugetare prevăzute
la Anexa nr.3/24/27, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

641.

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

Se propune alocarea sumei de
2.500,00 mii lei pentru reabilitare
drum comunal DC Poenandre în
com. Bughea de Jos, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

642.

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

643.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Se propune alocarea sumei de
547,00 mii lei pentru modernizare
drum de acces Valea Ciocanului
pentru asigurarea accesibilizării la
așezământul Mănăstirea Valea
Ciocanului, monument istoric și de
patrimoniu local, comuna Bughea
de Jos, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
859,00 mii lei pentru Construire modernizarea infrastructurii din
bază sportivă – agrement sat. comună.
Serboieni,
comuna
Buzoești,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
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Administrației

644.

645.

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

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

județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
4.912,00
mii
lei
pentru
Modernizare drumuri comunale Ionești, comuna Buzoești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru pietruire
drumuri, comuna Buzoești, județul
Argeș.
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu

Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
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646.

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

647.

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

Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

Se propune alocarea
727.039,65 lei pentru
infrastructura pentru
recreative, teren de
Vrănești,
comuna
județul Argeș

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

sumei de
amenajare
activități
sport, sat
Călinești,

Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Călinești de
Jos, precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție
Deputat Simona Bucuraîn cazul situațiilor de urgență. Se
Oprescu,
propune ca sursă de finanțare
Deputat Aurel Bălășoiu
pentru
acest
amendament
Deputat Nicolae Georgescu
redistribuirea sumei 727.039,65 lei
Deputat Remus Mihalcea
din creditele bugetare prevăzute la
Deputat Nicolae Pavelescu
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Senator Ovidiu Puiu
Transporturilor, Infrastructurii, cod
Senator Cristina Stocheci
program 64, Cod indicator 840140,
Grup Parlamentar PSD
TITLUL IV SUBVENȚII
Se propune alocarea sumei de Realizarea acestui obiectiv va
503.237,76 lei pentru asfaltare determina creșterea nivelului de trai
drumuri–Potcoava,
comuna al locuitorilor comunei Călinești,
Călinești, județul Argeș
precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
Deputat Simona Bucuradeplasarea
în
localități
a
Oprescu,
microbuzelor
destinate
transportului
Deputat Aurel Bălășoiu
școlar și a mijloacelor de intervenție
Deputat Nicolae Georgescu
în cazul situațiilor de urgență. Se
Deputat Remus Mihalcea
propune ca sursă de finanțare
Deputat Nicolae Pavelescu
pentru
acest
amendament
Senator Ovidiu Puiu

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

redistribuirea sumei 503.237,76 lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Călinești,
precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție
în cazul situațiilor de urgență. Se
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 677.116,68 lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Călinești,
precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție
în cazul situațiilor de urgență. Se
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament

648.

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

Se propune alocarea sumei de
677.116,68 lei pentru asfaltare
drumuri -DC73A-Giulești, comuna
Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

649.

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

Se propune alocarea sumei de
310.944,98 lei pentru construcție
grădiniță cu program normal 3 săli
de grupă în sat Urlucea-Râcăciov,
comuna Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

650.

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

Se propune alocarea sumei de
512.942,21 lei pentru extindere
alimentare cu apă, comuna
Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

651.

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

Se propune alocarea sumei de
95.000,00
mii
lei
pentru
actualizare
PUG,
comuna
Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

redistribuirea sumei 310.944,98 lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Călinești,
precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție
în cazul situațiilor de urgență. Se
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 512.942,21 lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:

- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul dimensionate în raport cu sarcinile
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și ce le revin pe anul 2021.
Administrației
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Grup Parlamentar PSD

652.

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

653.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
100.000,00
mii
lei
pentru modernizarea infrastructurii din
alimentare cu gaze naturale, comună.
comuna Călinești, județul Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
865,00 mii lei pentru modernizare modernizarea infrastructurii din
stadion
comunal
în
com. comună.
Ciofrângeni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraSursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Oprescu,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Aurel Bălășoiu
Administrației
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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654.

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

Se propune alocarea sumei de
200,00 mii lei pentru reactualizare
PUG, comuna Cocu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

655.

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

Se propune alocarea sumei de
9.508,00 mii lei pentru canalizarea
și epurarea apelor uzate menajere
în satele Barbestești, Răchițele de
Jos, Făcălești și Cocu, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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656.

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

Se propune alocarea sumei de
200,00 mii lei pentru alimentare cu
energie electrică stație epurare în
com. Cocu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

657.

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

Se propune alocarea sumei de
13.114,00
mii
lei
pentru
modernizare DC 176, com. Cocu,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

658.

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

Se propune alocarea sumei de
617,86 mii lei pentru construire
teren de sport in satul Cotmeana,
comuna Cotmeana, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
405

659.

660.

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

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune alocarea sumei de
7.311,00 mii lei pentru alimentare
cu apă satele Lintești, Vârloveni,
Pielești,
comuna
Cotmeana,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
530,00 mii lei pentru extindere
alimentare cu apă, sat Cotmeana,
comuna Cotmeana, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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661.

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

662.

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

Se propune alocarea sumei de
100.000,00
mii
lei
pentru
elaborare SF, înființare distribuții
gaze naturale, comuna Davidești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
229.267,38 lei pentru construcție
Anexă și grup sanitar -sat
Voroveni, comuna Davidești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Realizarea acestui obiectiv va Se propune respingerea
determina creșterea nivelului de trai amendamentului întrucât:
al locuitorilor comunei Davidești, - sursa de finanțare menționată nu
precum și facilitarea accesului poate fi avută în vedere, deoarece
acestora la serviciile publice, sumele propuse prin proiectul de
deplasarea
în
localități
a buget pentru toți ordonatorii
microbuzelor destinate transportului principali de credite au fost
școlar și a mijloacelor de intervenție dimensionate în raport cu sarcinile
în cazul situațiilor de urgență. Se ce le revin pe anul 2021.
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 229.267,38 lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
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663.

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

664.

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

Se propune alocarea sumei de
160.000,00
mii
lei
pentru
întocmire documentații cadastrale
ale domeniului public al statului,
străzi
comunale
din
com.
Davidești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
120.000,00 mii lei pentru
proiectare și execuție extindere
rețea apă-sat Davidești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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665.

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

666.

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

667.

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

Se propune alocarea sumei de
525.389,11 lei pentru refacere
drum Olteanca, în urma realizării
lucrărilor de alimentare cu apă și
canalizare menajeră în sat
Conțești, com.Davidești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
1.472,00 mii lei pentru Construire
Grădiniță cu Program Normal,
comuna Drăganu, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
494,00 mii lei pentru execuție
trotuare în satele Prislopu Mare și
Draganu-Olteni, comuna Drăganu,
jud.Argeș

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
409

668.

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

669.

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

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
3.145,00 mii lei pentru extindere și
reabilitare sistem de alimentare cu
apă, sat Godeni, comuna Godeni,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
2.535,00 mii lei pentru Reabilitare
Drum Comunal Olteanu, comuna
Godeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu

Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
410

Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

670.

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

Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru reabilitare
sistem iluminat public, comuna
Godeni, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

671.

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

Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru extindere și
reabilitare local Primărie, comuna
Godeni, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
411

672.

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

673.

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

674.

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

Se propune alocarea sumei de
765,00 mii lei pentru reabilitare
dispensar medical în satul
Hârtiești, comuna Hârtiești,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
325,00 mii lei pentru modernizare
iluminat public, comuna Hârtiești,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
381,00 mii lei pentru modernizare
drum local La Noana, în
com.Hârtiești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
412

675.

676.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

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

Se propune alocarea sumei de
6.554,00 mii lei pentru Rețea de
canalizare și stație de epurare în
com.Izvoru, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.

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

Se propune alocarea sumei de
2.109,00 mii lei pentru construire
sală de sport, cabinet medical,
grupuri sanitare și vestiare la
Școala Nicolae Crețulescu din
com. Leordeni, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.

Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
413

Grup Parlamentar PSD

677.

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

678.

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

Se propune alocarea sumei de
880,00 mii lei pentru construire
grădiniță cu program normal în
satul Cotu Malului, com.Leordeni,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
149,00 mii lei pentru execuție
foraj complet echipat sistem de
alimentare cu apă, satele Bântău și
Cioclești, com. Leordeni,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
414

Grup Parlamentar PSD

679.

680.

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

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

Se propune alocarea sumei de
237,00 mii lei pentru servicii
privind actualizarea PUG și
elaborarea Regulamentului Local
de Urbanism al comunei Leordeni,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
5.574,00 mii lei pentru
modernizare drumuri de interes
local, comuna Lerești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
415

Grup Parlamentar PSD

681.

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

682.

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

Se propune alocarea sumei de
1.688,00 mii lei pentru înființare
piață agroalimentară în sat
Voinești, comuna Lerești,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
418,00 mii lei pentru construire
spațiu echipamente în sat Lunca
Corbului, comuna Lunca Corbului,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
416

Grup Parlamentar PSD

683.

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

Se propune alocarea sumei de
186,00 mii lei pentru dotare sediu
Primărie, comuna Lunca Corbului,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

684.

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

Se propune alocarea sumei de
1.400,00 mii lei pentru construire
pod peste pârâul Mârghiuța și
modernizare drum de acces în
satul Mârghiade Sus, comuna
Lunca Corbului, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

417

685.

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

686.

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

Se propune alocarea sumei de
6.945,00 mii lei pentru
modernizare drumuri comunale
DC153 și DC 153A și drumuri de
interes local, comuna Lunca
Corbului, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
244,00 mii lei pentru amenajare
deversare ape pluviale din zona
străzii Măceșului în canalul
colector acumulare Mărăcineni,
com. Mărăcineni, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

418

687.

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

688.

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

Se propune alocarea sumei de
572,00 mii lei pentru Modernizare
clădire în vederea creării unui
așezământ cultural, zona Lotaș, sat
Argeșelu,
com.Mărăcineni,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
18.285,00 mii lei pentru
Modernizare rețea stradală și
amenajare scurgere apă pluvială
privind străzile:Alunului, Florilor,
Murului, Crizantemelor, Gârlei,
Părului, Argeșelu, Castanului,
Zmeurei, Lotași, Gării și Gropeni,
com.Mărăcineni, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

419

689.

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

690.

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

691.

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

Se propune alocarea sumei de
7.066,00 mii lei pentru realizare
sistem alimentare cu apă în satele
Vâlcelele
și
Brăteasca,
com.Merișani, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
627.383,00
mii
lei
pentru
modernizare drum de interes local,
str. Valea Izvorului, sat Borlești,
com.Merișani, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
1.031,10
mii
lei
pentru
modernizare și dotare Cămin
Cultural Micești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
420

692.

693.

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

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune alocarea sumei de
2.700,32 mii lei pentru înființare
sistem de distribuție gaze naturale
pentru satul Purcăreni, comuna
Micești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
1.854,12 mii lei pentru construire
grădiniță cu program prelungit
P+E+M-50 copii, în satul Micești,
comuna Micești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
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694.

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

Se propune alocarea sumei de
1.785,41 mii lei pentru Grădiniță
cu program normal, sat Purcăreni,
comuna Micești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

695.

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

Se propune alocarea sumei de
2.476,89 mii lei pentru înființare
creșă în com.Micești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

696.

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

Se propune alocarea sumei de
2.885,88 mii lei pentru înființare
dispensar uman în com.Micești,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
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697.

698.

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

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune alocarea sumei de
692,43 mii lei pentru Prima
înființare a rețelei publice de apă
uzată, inclusiv stație de epurare în
satele Micești și Purcăreni,
com.Micești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
412,98 mii lei pentru extinderea
sistemului de canalizare în satul
Micești, com.Micești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
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lucrările propuse.

699.

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

700.

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

Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
comună.
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
Administrației
ce le revin pe anul 2021.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la Se propune respingerea
159,46 mii lei pentru Actualizare modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât:
Plan Urbanistic General, comuna comună.
- sursa de finanțare menționată nu
Mihaești, jud.Argeș
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Deputat Simona BucuraSursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul buget pentru toți ordonatorii
Oprescu,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și principali de credite au fost
Deputat Aurel Bălășoiu
Administrației
dimensionate în raport cu sarcinile
Deputat Nicolae Georgescu
ce le revin pe anul 2021.
Deputat Remus Mihalcea
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Deputat Nicolae Pavelescu
în vedere întrucât nu se specifica
Senator Ovidiu Puiu
capitolul bugetar, articolul și
Senator Cristina Stocheci
alineatul de la care să se finanțeze
Grup Parlamentar PSD
lucrările propuse.
Se propune alocarea sumei de
337,00 mii lei pentru reabilitare
acoperiș
primarie,
comuna
Mihaești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
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701.

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

Se propune alocarea sumei de
2.858,24 mii lei pentru construire
grădiniță cu program normal cu 4
sali de grupă, comuna Mihaești,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

702.

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

Se propune alocarea sumei de
524,80 mii lei pentru modernizare
iluminat public, comuna Mihaești,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
425

703.

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

Se propune alocarea sumei de
567,80 mii lei pentru construire
foraj pentru alimentare cu apă în
satul Valea Popii, comuna
Mihaești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

704.

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

Se propune alocarea sumei de
1.055,00 mii lei pentru amenajare
Valea lui Buceag, comuna
Mihaești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

705.

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

Se propune alocarea sumei de
7.891,00
mii
lei
pentru
modernizare rețea de drumuri
comunale în com. Mihăesti, Ulița
Oprea, Albut, Stoica, Lacuri,
Maria, Valea Bradului; DC44 și
DC11, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

706.

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

Se propune alocarea sumei de
793,00 mii lei pentru refacere
drumuri locale afectate sat
Mihăesti, (punctele Bica Mirel,
Ilinca Maria, Marian Brădeanu,
Moloșeanu
Gheorghe,
Valea
Iosivescu) - 1,250 km, sat Valea
Bradului (punctele Minciunescu
Gheorghe,
Bădița,
Tecsila

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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707.

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

Nicolae)-1,5 km, sat Furnicoși
(punctele Stana, Spre pod)-0,450
km, sat Valea Popii (punctele
Marian, Troita Nicu Costea,
Rădulescu, Racaru, Petrescu)1,350 km, sat Draghici (punctul
Lambica)-0,400 km, sat Vacarea
(punctul Dumitrana Verona)-0,400
km și refacere 1 pod afectat, sat
Vacarea, în urma fenomenelor
hidrometeorologice
periculoase
din com.Mihăiești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
7162,39 mii lei pentru canalizarea modernizarea infrastructurii din
și epurarea apelor uzate menajere, comună.
com.Mozăceni, jud.Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
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finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
708.

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

Se propune alocarea sumei de
529,00 mii lei pentru proiectare și
execuție
asfaltare str.Morteni,
aprox.1,3 km, comuna Morărești,
jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

709.

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

Se propune alocarea sumei de
488,00 mii lei pentru Teren de
sport în satul Dedulești, comuna
Morărești, jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
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în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

710.

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

Se propune alocarea sumei de
8.463,00
mii
lei
pentru
modernizare
Drum
Comunal
DC218 Stroești (DJ7031) -Valea
Muscelului-Vilsănești, de la km
0+000 la km5+300, în comuna
Mușătești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

711.

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

Se propune alocarea sumei de
1.590,00 mii lei pentru refacere
pod trafic ușor peste Râul Vîlsan
pe DC 218B, în punctul Valea
Teascului, sat Stroești, comuna
Mușătești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

712.

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

Se propune alocarea sumei de
330,00 mii lei pentru reabilitare
dispensar uman sat Stroesti,
comuna Mușătești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanțare:
beneficiarii contracte de finanțare ,
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

713.

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

Se propune alocarea sumei de
204,00 mii lei pentru Reactualizare
PUG al comunei Musătești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
431

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

714.

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

Se propune alocarea sumei de
3.645,49
mii
lei
pentru
modernizare DC 100 în satul
Mozacu și ulițele laterale în satul
Buta, com.Negrași, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

715.

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

Se propune alocarea sumei de
1.552,58 mii lei pentru reabilitare
Scoala cu cls.I-IV Bîrlogu,
com.Negrași, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
432

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

716.

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

Se propune alocarea sumei de
1.726,00 mii lei
pentru
modernizare și extindere cămin
cultural,
sat
Nucșoara,
com.Nucșoara, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

717.

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

Se propune alocarea sumei de
1.608,72 mii lei pentru extinderea
sistemului de distributie gaze
naturale, sat Poiana Lacului,
comuna Poiana Lacului, județul
Argeș
Deputat Simona Bucura-

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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718.

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

Oprescu,
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
488,10 mii lei pentru construire
teren de sport sintetic în
com.Popești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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719.

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

Se propune alocarea sumei de
2.256,44 mii lei pentru construire
camin cultural în com.Popești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

720.

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

Se propune alocarea sumei de
2.611,94 mii lei pentru relocare
rețea distribuție apă urmare
reabilitării drumului județean DJ
504, în com.Popești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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721.

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

Se propune alocarea sumei de
132,50 mii lei pentru extindere
canalizare str. Sparta, comuna
Priboieni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

722.

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

Se propune alocarea sumei de
202,30 mii lei pentru Actualizare
Plan Urbanistic General în
com.Priboieni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

723.

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

Se propune alocarea sumei de
67,60 mii lei pentru Intocmire
cadastru
edomeniu
public,
com.Priboieni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

724.

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

Se propune alocarea sumei de
134,25 mii lei pentru Extindere
canalizare în punctul Valea Popii
(la Mărășoiu), com.Priboieni,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

725.

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

Se propune alocarea sumei de
1.064,55
mii
lei
pentru
Modernizare teren de sport,
comuna Rătești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

726.

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

Se propune alocarea sumei de
153,00 mii lei pentru Actualizare
PUG, comuna Rătești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

727.

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

Se propune alocarea sumi de
966,00 mii lei pentru Reabilitare,
extindere
și
schimbare
de
destinație din Școala Primară în
Unitate Medico-Socială, comuna
Recea, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

728.

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

Se propune alocarea sumei de
6.341,00
mii
lei
pentru
Modernizare drumuri de interes
local, sat Deagu de Sus-Sat Deagu
de Jos, comuna Recea, județul
Argeș
Deputat Simona Bucura-

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
439

729.

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

Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
5.149,00 mii lei pentru Construire
și dotare Cămin Cultural în sat
Recea, comuna Recea, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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730.

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

Se propune alocarea sumei de
11.062,00
mii
lei
pentru
Construire sală de sport, comuna
Recea, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

731.

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

Se propune alocarea sumei de
11.228,00 mii lei pentru Înființare
distribuție gaze naturale în com
Recea, cu satele Recea, Deagu de
Sus, Deagu de Jos, Goleasc,
Orodel, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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732.

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

Se propune alocarea sumei de
13.338,00
mii
lei
pentru
Canalizare și stație de epurare
Deagu de Sus, Deagu de Jos și
Recea, comuna Recea, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

733.

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

Se propune alocarea sumei de
13.946,177
mii
lei
pentru
Canalizare și epurarea apelor uzate
menajere în satele Șerbănești și
Glicanu de Sus, comuna Rociu,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
442

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

734.

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

Se propune alocarea sumei de
3.231,390
mii
lei
pentru
Construire gradiniță cu 3 grupe,
com.Rociu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

735.

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

Se propune alocarea sumei de
250,00 mii lei pentru Modernizare
str.Cosarailor , l=95 m, satul
Șerbănești, com.Rociu, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

736.

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

Se propune alocarea sumi de
912,694
mii
lei
pentru
Modernizare
str.Cosarailor,
L=1,100 km, în com Rociu,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

737.

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

Se propune alocarea sumei de
231,00 mii lei pentru Pietruire
străzi în satul Glicanu de Jos, com
Rociu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
444

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

738.

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

Se propune alocarea sumei de
471,00 mii lei pentru Asfaltare
drumuri locale, comuna Rucăr,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

739.

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

Se propune alocarea sumei de
3.103,00 mii lei pentru Proiectare
și execuție modernizare drumuri
comunale și locale, comuna Rucăr,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
445

740.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
535,00 mii lei pentru Proiectarea și
execuția lucrărilor de reabilitare și
schimbare destinație Corp C2
pentru înființare Centru de
permanență,
comuna
Rucăr,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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741.

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

Se propune alocarea sumei de
453,00 mii lei pentru Construire
Teren sintetic, comuna Rucăr,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

742.

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

Se propune alocarea sumei de
152,00 mii lei pentru PUG,
comuna Rucăr, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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743.

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

Se propune alocarea sumei de
155,00 mii lei pentru Proiect
tehnic și asistență tehnică pentru
Teren
investiția
-Construire
Sintetic, comuna Rucăr, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

744.

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

Se propune alocarea sumei de
131,00 mii lei pentru Ridicarea la
cotă a căminelor de vizitare
apă/canalizare, comuna Rucăr,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

745.

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

Se propune alocarea sumei de
4.982,00
mii
lei
pentru
Modernizarea
drumurilor
comunale de interes local, comuna
Rucăr, județul Argeș
Deputat
Simona
BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

746.

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

Se propune alocarea sumei de
3.364,00 mii lei pentru Refacere
pod pe drum local Lazuri peste
raul
Topolog,
reparații
și
consolidări maluri cu gabioane,
pietruire drum local Lazuri,
l=400m, com.Salatrucu, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

747.

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

Se propune alocarea sumei de
8.229,00 mii lei pentru Canalizare
menajeră și stație de epurare în
com.Schitu-Golești,
etapa
II,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

748.

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

Se propune alocarea sumei de
2.682,08 mii lei pentru Reabilitare
și modernizare clădire social culturală în satul Lăzărești
com.Schitu-Golești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

749.

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

Se propune alocarea sumei de
6.556,70 mii lei pentru Sala de
sport cu 102 locuri în tribună, în
satul Shitu -Golești, com.SchituGolești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

750.

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

Se propune alocarea sumei de
1.023,98 mii lei pentru Extindere
rețea publică de apă uzată Rătești,
comuna Stâlpeni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

751.

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

Se propune alocarea sumei de
471,00 mii lei pentru Extindere
rețea publică de apă uzată Cotoreni
și Uliță Cicu-Preoteasa, comuna
Stâlpeni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

752.

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

Se propune alocarea sumei de
51,50 mii lei pentru Amenajare
Grupuri Sanitare și asigurarea cu
utilități a acestora la Liceul
Tehnologic I.C.Petrescu StâlpeniAteliere,
comuna
Stâlpeni,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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753.

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

jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
1.629,00
mii
lei
pentru
Modernizare și dotare Cămin
Cultural
Livezeni,
comuna
Stâlpeni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

453

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

754.

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

Se propune alocarea sumei de
80,00 mii lei pentru Construire
dispensar uman în com.Stâlpeni,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

755.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
200,00 mii lei pentru Modernizare modernizarea infrastructurii din
târg săptămânal în comuna comună.
Stâlpeni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul limita creditelor de angajament
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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756.

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

Se propune alocarea sumei de
200,00 mii lei pentru Lucrări
pentru încadrarea în normele de
securitate în incendiu în vederea
obținerii
Autorizatiei
ISUGrădinița cu Program Prelungit
Stâlpeni,
comuna
Stâlpeni,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

757.

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

Se propune alocarea sumei de
5.234,00
mii
lei
pentru
Modernizare drumuri comunale în
lungime de 6 km, în com.Ștefan
cel Mare, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

758.

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

Se propune alocarea sumei de
80,00 mii lei pentru Amenajare
grupuri
sanitare
la
Scoala
Gimnazială Ștefan cel Mare,
com.Ștefan cel Mare, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanțare:
beneficiarii contracte de finanțare ,
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

759.

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

Se propune alocarea sumei de
1.078,22 mii lei pentru Reparații
interioare și schimbare instalații
electrice la Scoala Gimnazială
Ștefan cel Mare, com.Ștefan cel
Mare, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
456

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

760.

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

Se propune alocarea sumei de
563,00 mii lei pentru Construire
grup sanitar Școala Gimnazială
Constantin Bălăceanu Stolnici,
comuna Stolnici, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

761.

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

Se propune alocarea sumei de
1.692,00 mii lei pentru Construire
Dispensar Uman, comuna Stolnici,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

762.

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

Se propune alocarea sumei de
371,00 mii lei pentru Construire
vestiare teren de fotbal, comuna
Stolnici, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

763.

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

Se propune alocarea sumei de
75,00 mii lei pentru Împrejmuire
teren sport, comuna Stolnici,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

764.

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

Se propune alocarea sumei de
5.906,00 mii lei pentru Înființare
Sistem de distribuție gaze naturale,
comuna Stolnici, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

765.

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

Se propune alocarea sumei de
11.529,00
mii
lei
pentru
Modernizare
drumuri
locale,
comuna Stolnici, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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766.

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
1.377,00 mii lei pentru Reabilitare
și asigurare utilități la școala
primară Ioan Rizescu Cerșani,
comuna Suseni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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767.

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

Se propune alocarea sumei de
486,00 mii lei pentru Inființare
surse apă în Cerșani, comuna
Suseni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

768.

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

Se propune alocarea sumei de
6.520,00 mii lei pentru Extindere
rețea de alimentare cu apă în satele
Odăeni,
Tuțulești,
Găleșești,
Strâmbeni și Suseni, și înlocuire
conductă de aducțiune apă – puț
Bălănești- Castel apă Tuțulești,
comuna Suseni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanțare:
beneficiarii contracte de finanțare ,
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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769.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
9.228,00 mii lei pentru Construire modernizarea infrastructurii din
centru cultural în satul Suseni, comună.
comuna Suseni, jud.Arges
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

770.

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

Se propune alocarea sumei de
356,00 mii lei pentru Modernizare
drumuri
comunale,
comuna
Suseni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
462

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

771.

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

Se propune alocarea sumei de
2.015,00
mii
lei
pentru
Modernizare DC 112 Pădureni –
Pădureni
km
3+600-5+100,
L=1.500 km, comuna Suseni,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanțare:
beneficiarii contracte de finanțare ,
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

772.

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

Se propune alocarea sumei de
1.675,00
mii
lei
pentru
Modernizare DC 112 Pădureni –
Pădureni km 5+100-6+500 – acord
asociere cu CJ Argeș nr
1028/29.05.2014, comuna Suseni,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

773.

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

Se propune alocarea sumei de
734,00 mii lei pentru Teren de
sport sintetic în satul Tuțulești,
comuna Suseni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

774.

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

Se propune alocarea sumei de
160,00 mii lei pentru Modernizare
DC100A, comuna Teiu, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

775.

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

Se propune alocarea sumei de
150,00 mii lei pentru Reparație
DC92, comuna Teiu jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

776.

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

Se propune alocarea sumei de
566,30 mii lei pentru Refacere
podeț, culee și pile, gabion pe o
lungime de 60m și prag de fund
lungime 15 m sat Vlădești, în
punctul la Ionescu, comuna
Tigveni, jud.Arges

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

777.

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

Se propune alocarea sumei de
776,20 mii lei pentru Construire
pod peste pârâul Bădislava,
comuna Tigveni, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

778.

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

Se propune alocarea sumei de
3.837,50 mii lei pentru Extindere
sistem de alimentare cu apă, satele
Vlădești și Badislava, comuna
Tigveni, jud.Arges

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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779.

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

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
9.049,00
mii
lei
pentru
Modernizare DC186, comuna Uda,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanțare:
beneficiarii contracte de finanțare ,
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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780.

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

Se propune alocarea sumei de
5.070,00 mii lei pentru Alimentare
cu apă sat Chirițești, comuna Uda,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

781.

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

Se propune alocarea sumei de
308,650 mii lei pentru Reabilitare
stație de epurare a apelor uzate
menajere, comuna Valea Iașului,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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782.

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

Se propune alocarea sumei de
4.812,320
mii
lei
pentru
Modernizare DC 258(L=3,656) și
DL Mușătești (L=0,448 km),
com.Valea Iașului, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

783.

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

Se propune alocarea sumei de
1.060,00
mii
lei
pentru
Canalizarea și epurarea apelor
uzate menajere, sat Cerbureni,
com.Valea Iașului, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

784.

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

Se propune alocarea sumei de
2.225,31
mii
lei
pentru
Modernizare DL IBU Bărbălătești,
com.Valea Iașului, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

785.

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

Se propune alocarea sumei de
4.538,00
mii
lei
pentru
Modernizarea infrastructuri de
transport pe DC 159 în satele
Vâsești, Frătici și Prodani,
L=5,480 km, comuna Vedea,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

786.

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

Se propune alocarea sumei de
8.455,00 mii lei pentru
Modernizare drumuri comunale
DC171 și DC Fata-Izvoru, comuna
Vedea, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

787.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
1.414,92 mii lei pentru Reabilitare modernizarea infrastructurii din
Dipensar-Vedea, comuna Vedea, comună.
jud.Arges
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

788.

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

Se propune alocarea sumei de
1.055,12 mii lei pentru Reabilitare
pod amplasat pe DC159 în satul
Prodani, comuna Vedea, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

789.

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

Se propune alocarea sumei de
3.317,57 mii lei pentru Reabilitare
și modernizare Liceu Tehnologic
Vedea -corp C1, comuna Vedea,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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790.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
1.411,00 mii lei pentru Reabilitare
și amenajare “ Grădinița cu
program prelungit“ în satul
Vlădești, com.Vlădești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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791.

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

Se propune alocarea sumei de
45,00 mii lei pentru Construire
punte pietonală, peste pârâul
Brătia în punctul Vlădești Centru
(Gabioane),
com.Vlădești,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

792.

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

Se propune alocarea sumei de
7.322,00 mii lei pentru Sistem
centralizat de canalizare în satele
Coteasca, Drăghescu și Putina,
com.Vlădești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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793.

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

Se propune alocarea sumei de
18.667,00 mii lei pentru Prima
înființare a rețelei publice de apă
uzată și stație de epurare în satul
Vlădești, com.Vlădești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

794.

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

Se propune alocarea sumei de
9.977,00
mii
lei
pentru
Modernizare str.Malul Gârlei și
construire pod între satele Vlădești
și Coteasca din com.Vlădești,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanțare:
beneficiarii contracte de finanțare ,
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

795.

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

Se propune alocarea sumei de
3.993,00 mii lei
pentru
Modernizare drumuri de interes
local-5,5km,
com.Vlădești,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

796.

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

Se propune alocarea sumei de
6.593,00 mii lei pentru Construire
sală de sport școlară, sat Vlădești,
com.Vlădești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

797.

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

Se propune alocarea sumei de
41.647,00 mii lei pentru Înființare
sistem inteligent de distribuție
gaze naturale din com.Vlădești, cu
satele Vlădești, Drăghescu și
Putina, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

798.

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

Se propune alocarea sumei de
3.539,00
mii
lei
pentru
Modernizare
DC8
CoteascaDrăghescu,
com.Vlădești,
jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

799.

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

Se propune alocarea sumei de
102,00 mii lei pentru PUG,
comuna Vulturești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

800.

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

Se propune alocarea sumei de
450,00 mii lei pentru Pietruire
drum comunal și protejare corpuri
drumuri în vecinătatea râului
Mâzgana, comuna Vulturești,
jud.Arges
Deputat Simona Bucura-

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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801.

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

Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
1.169,07
mii
lei
pentru
Modernizare drum comunal DC
Huluba, L= 2,5 km, comuna
Vulturești, jud.Arges
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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802.

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

Se propune alocarea sumei de
6.2035,00 mii lei pentru Extindere,
reabilitare și modernizare sistem
public de alimentare cu apă, com.
Cetățeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

803.

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

Se propune alocarea sumei de
469,00 mii lei pentru Înființare și
amenajare spațiu public de
recreere, com. Cetățeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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804.

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

Se propune alocarea sumei de
1.536,00 mii lei pentru Construire
grădiniță cu program normal 2 săli
de grupă, com. Cetățeni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

805.

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

Se propune alocarea sumei de
523,00 mii lei pentru Reabilitare
DC29
Cetățeni-Boteni,
com.
Cetățeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

806.

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

807.

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

Se propune alocarea sumei de
673,00
mii
lei
pentru
Modernizarea
sistemului
de
iluminat public pentru reducerea
consumului de energie electrică și
a emisiilor de CO2 prin montare
aparate de iluminat stradal cu LED
și instalare sisteme de dimare,
com. Cetățeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
1.188,00 mii lei pentru Extindere
și modernizare rețea publică de
alimentare cu apă și înființare rețea
publică de canalizare în satele
Corbi Și Jghiaburi, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
482

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

808.

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

Se propune alocarea sumei de
11.584,95 mii lei pentru Realizare
branșamente la rețeaua publică de
canalizare, inclusiv refacere și
modernizare drumuri comunale și
de interes local, com. Corbi, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

809.

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

Se propune alocarea sumei de
4.800,00
mii
lei
pentru
Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe
drumuri de interes local, com.
Mioarele, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

810.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Alimentare
cu
apă
în
satul
Suslănești(extindere), jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

811.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Execuție pod
din B.A. peste răul Argeșel, sat
Suslănești, punctul Munteni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
484

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

812.

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

Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru Amenajare
sursă de apă, pentru asigurarea
debitului, în satul Mățău, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

813.

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

Se propune alocarea sumei de
12.000,00 mii lei pentru Înființare
rețea de distribuție gaze naturale,
com. Mioarele, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
485

814.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propunealocarea sumei de
4.800,00
mii
lei
pentru
Îmbrăcăminte asfaltică ușoară pe
drumuri de interes local, com.
Mioarele, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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815.

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

Se propune alocarea sumei de
150,00 mii lei pentru Modernizare
sistem de iluminat public, com.
Râca, jud. Argeș.
Finalizare lucrări care să ducă la
modernizarea infrastructurii din
comună.
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

816.

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

Se propune alocarea sumei de
355,00
mii
pentru
Sistem
centralizat de canalizare, Râca,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
487

817.

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

Se propune alocarea sumei de
170,00 mii lei pentru Proiect
modernizare drumuri de interes
local, Râca, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

818.

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

Se propune alocarea sumei de
180,00 mii lei pentru SF înființare
rețea de distribuiție gaze naturale,
Râca, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
488

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

819.

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

Se propune alocarea sumei de
500,00 mii lei pentru Reabilitare
Cămin Cultural+sediu primarie,
Râca, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

820.

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

Se propune alocarea sumei de
2.102,00 pentru Protejare albie
pârâu și pietruire drum local ulița
bisericii în vecinătatea pârâului
Valea Mânăstirii în trei zone, com
Țițești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
489

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

821.

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

Se propune alocarea sumei de
1.451,00 pentru
Modernizare
DC84 Țițești Școala
Valea
Mânăstirii km3+250-4+370, com
Țițești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

822.

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

Se propune alocarea sumei de
12.075,00 mii lei pentru Înființare
distribuție gaze naturale, com
Cetățeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

823.

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

Se propune alocarea sumei de
28.650,00 mii lei pentru Sistem
centralizat de canalizare și tratare a
apelor reziduale, com Cetățeni,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

824.

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

Se propune alocarea sumei de
25.504,00
mii
lei
pentru
Modernizarea drumuri comunale,
com Cetățeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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825.

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
3.043,00 mii lei pentru Reabilitare,
modernizare, extindere și dotare
cămin cultural , sat Cetățeni,
str.Neagru Vodă, nr.135 , com
Cetățeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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826.

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

Se propune alocarea sumei de
24.504,00
mii
lei
pentru
Modernizare drumuri, com Cepari,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

827.

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

Se propune alocarea sumei de
6.302,00 mii lei pentru
Îmbunătățirea eficienței energetice
prin reabilitare termică, reabilitare
și consolidare structură de
rezistență, modernizarea
sistemelor de instalații prin
utilizarea surselor regenerabile de
energie la Școala
Gimnazială’Nicolae Velea”-corp
C1,comuna Cepari, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

828.

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

Se propune alocarea sumei de
270,00 mii lei pentru Extindere
alimentare cu apă, com Cepari,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

829.

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

Se propune alocarea sumei de
270,00 mii lei pentru Extindere
canalizare, com Cepari, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

830.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Achiziționare
autoutilitară SVSU, com. Corbi,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

831.

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

Se propune alocarea sumei de
200,00 mii lei pentru Atelier
mecanic și parcare primărie, com.
Corbi, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

832.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Puț forat apa
potabilă, com. Corbi, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

833.

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

Se propune alocarea sumei de
23.223,35 mii lei Înființare rețea
publică de canalizare în satele
Corbșori, Poienărei, Stănești și
Poduri, com. Corbi, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

834.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Modernizare
parcuri de joacă pt copii, com.
Corbi, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

835.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Reabilitare și
împrejmuire stadion Corbi, com.
Corbi, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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836.

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
41.038,22
mii
lei
pentru
Dezvoltarea rețelei inteligente de
distribuție a gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de
flexibilitate, siguranță ,eficiență în
operare, precum și de integrare a
activităților
de
transport,
distribuție și consum final, pe
teritoiul com.Corbi, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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837.

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

Se propune alocarea sumei de
826,86 mii lei pentru Achiziționare
echipamente TIC, com. Corbi, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

838.

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

Se propune alocarea sumei de
350,00 mii lei pentru Reabilitare și
împrejmuire școli și parcare ,
Școlile Corbi, Corbșori și Stănești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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839.

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

Se propune alocarea sumei de
5.500,00 mii lei pentru Refacere
și modernizare drum comunal
DC36-Mățău -Suslănești, km
0+000-km3+780, com. Mioarele,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

840.

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

Se propune alocarea sumei de
500,00 mii lei pentru Execuție pod
din B.A. peste râul Argeșel, sat
Suslănești, punctul Munteni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

841.

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

Se propune alocarea sumei de
500,00 mii lei pentru Covor
bituminos și asigurarea scurgerii
apelor pluviale pe DC 84
km3+000-km3+470, sat Țițești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

842.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Grup sanitar
Școala Valea Stânii, sat Țițești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

843.

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

Se propune alocarea sumei de
500,00 mii lei pentru Modernizare
Scoala cu clasele I-IV,sat Țițești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

844.

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

Se propune alocarea sumei de
1.550,40756 mii lei pentru Sursă
alternativă de alimentare cu apă a
comunei Valea Mare Pravăț, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

845.

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

Se propune alocarea sumei de
12.657,77
mii
lei
pentru
Concesiune a serviciului de
utilitate publică de distribuție a
gazelor în comuna Valea Mare
Pravăț, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

846.

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

Se propune alocarea sumei de
100.00 mii lei pentru Actualizare
PUG în comuna Valea Mare
Pravăț, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

847.

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

Se propune alocare sumei de
1745,86379 mii lei pentru 3,5 km,
pentru
Extindere
rețea
de
canalizare în comuna Valea Mare
Pravăț, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

848.

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

Se propune alocarea sumei de 400
mii
lei
pentru
I.B.U
CRETISOARA în comuna Valea
Mare Pravăț, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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849.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de 260
mii lei pentru I.B.U, pe DL
Gura Pravăț
și
asigurarea
scurgerilor apelor pluviale inclusiv
consolidarea malurilor raului
Argeșel
cu
gabioane
în comuna Valea Mare Pravăț,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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850.

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

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru Rigola pereata
închisă (tip biscuite) aprox. 200
metri, în satul Gura Pravăț,
comuna Valea Mare Pravăț, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

851.

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

Se propune alocarea sumei de
4.665.498,85 mii lei pentru
Modernizare infrastructură rutieră
DC223, comuna Mălureni, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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852.

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

Se propune alocarea sumei de
1.741.175,72 mii lei pentru
Modernizare
DC216
Bohari,
Toplița, comuna Mălureni, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

853.

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

Se propune alocarea sumei de
154.700,00
mii
lei
pentru
Actualizare PUG și Regulament
Local de Urbanism, comuna
Mălureni, județ Argeș

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

854.

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

Se propune alocarea sumei de
2416 mii lei pentru Modernizare și
dotarea gradiniță S+P+1E în
comuna Domnești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

855.

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

Se propune alocarea sumei de
7837 mii lei pentru asfaltare
drumuri în comuna Domnești,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

856.

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

Se propune alocarea sumei de
6700 mii lei pentru Construire sală
sport școlară –Liceul Tehnologic
Petre Ionescu Muscel, comuna
Domnești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

857.

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

Se propune alocarea sumei de
5890 mii lei pentru Reabilitare,
modernizare și dotare așezământ
cultural, comuna Domnești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

858.

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

Se propune alocarea sumei de 500
mii lei pentru Reabilitare trotuare
DJ731 în comuna Domnești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

859.

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

Se propune alocarea sumei de 400
mii lei pentru Reabilitare și Dotare
târg
săptămânal,
comuna
Domnești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
510

860.

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru Reabilitarea
cimitirului
vechi,
comuna
Domnești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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861.

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

Se propune alocarea sumei de 500
mii lei pentru reabilitare si
modernizare Casă Nunți, comuna
Domnești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

862.

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

Se propune alocarea sumei de 500
mii lei petru achiziționarea unui
buldoescavator,
comuna
Domnești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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863.

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

Se propune alocarea sumei de
9380 mii lei pentru Asflatare
drumuri (38 străzi), comuna
Domnești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

864.

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

Se propune alocarea sumei de
27.219.704,98
lei
pentru
Canalizarea și epurarea apelor
menajere în comuna Bughea de
Sus, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
513

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

865.

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

Se propune alocarea sumei de
2.894.963.93
lei
pentru
Reabilitare, modernizare și dotare
Școală Gimnazială nr.1 în comuna
Bughea de Sus, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

866.

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

Se propune alocarea sumei de
2.664.131,28
lei
pentru
Reabilitare, modernizare Cămin
Cultura în comuna Bughea de Sus,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
514

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

867.

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

Se propune alocarea sumei de
14.782.120,32
lei
pentru
Modernizare drumuri comunale și
drumuri de interes local
în
comuna Bughea de Sus, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

868.

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

Se propune alocarea sumei de
18.435.994,04 lei pentru Înființare
sistem de alimentare cu gaze în
comuna Bughea de Sus, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

869.

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

Se propune alocarea sumei de
1.720.000,00 lei pentru
Modernizare drumuri de interes
local, comuna Bughea de Sus,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

870.

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

Se propune alocarea sumei de
331.000,00 lei pentru suplimentare
necesar apă potabilă , zona Rudari,
comuna Bughea de Sus, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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871.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
3500 mii lei pentru Modernizare
Drumuri
Comunale,
comuna
Slobozia, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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872.

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

Se propune alocarea sumei de 450 Finalizare lucrări care să ducă la
mii lei pentru amenajare spatii modernizarea infrastructurii din
verzi, comuna Slobozia, județ comună.
Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

873.

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

Se propune alocarea sumei de 430
mii lei pentru teren multifuncțional
de sport, comuna Slobozia, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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874.

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

Se propune alocarea sumei de 16
mii lei pentru canalizare+stație de
epurare faza I, comuna Slobozia,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

875.

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

Se propune alocarea sumei de 170
mii lei pentru studiu fezabilitate
rețea de distribuție gaze naturale în
comuna Slobozia, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

876.

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

Se propune alocarea sumei de 200
mii pentru lei Sistem video stradal,
comuna Slobozia, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

877.

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

Se propune alocarea sumei de 750
mii lei pentru Iluminat public cu
lămpi LED, comuna Slobozia,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

878.

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

Se propune alocarea sumei de 50
mii lei pentru Împrejmuire
Grădiniță nr. 1 centru,
comuna Slobozia, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

879.

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

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
3930.43 mii lei pentru Înființare modernizarea infrastructurii din
creșă în comuna Bascov, județ comună.
Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
521

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

880.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
1251,44 mii lei pentru Amenajare modernizarea infrastructurii din
trotuare pietonale pe DN7, comuna comună.
Bascov, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

881.

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

Se propune alocarea sumei de
7160,15 mii lei pentru Reabilitarea
și modernizarea drumului comunal
DC 173 Mica Brăileni și toate
stăzile aferente drumului respectiv,
comuna Bascov, județ Argeș

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

882.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
1140,81
mii
lei
pentru modernizarea infrastructurii din
Modernizare iluminat public, comună.
comuna Bascov, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

883.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
12.934,78
mii
lei
petnru modernizarea infrastructurii din
Modernizare bază sportivă în comună.
comuna Bascov, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona Bucura-

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
523

884.

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

Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
4.470,12
mii
lei
pentru
Modernizare și extindere sediu
primarie, comuna Bascov, județ
Argeș

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
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885.

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

Se propune alocarea sumei de 349 Finalizare lucrări care să ducă la
mii lei pentru Extindere alimentare modernizarea infrastructurii din
cu apă în satul Ceaurești, comuna comună.
Poienarii de Argeș, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

886.

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

Se propune alocarea sumei de 164 Finalizare lucrări care să ducă la
mii lei pentru Amenajare parc, modernizarea infrastructurii din
comuna Poienarii de Argeș, județ comună.
Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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887.

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

Se propune alocarea sumei de 300 Finalizare lucrări care să ducă la
mii lei pentru extindere alimentare modernizarea infrastructurii din
cu apă în satul Tomulești, comuna comună.
Poienarii de Argeș, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

888.

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

Se propune alocarea sumei de 350
mii lei pentru construire grupuri
sanitare, centrală termică și
amenajare parcare Cămin Cultural,
comuna Poienarii de Argeș, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

889.

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

Se propune alocarea sumei de 500 Finalizare lucrări care să ducă la
mii lei pentru Extindere alimentare modernizarea infrastructurii din
cu apă pct. Colnic, comuna comună.
Poienarii de Argeș, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

890.

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

Se propune alocarea sumei de 500
mii lei pentru Consolidare taluz
DC
202
REFACERE
CAROSABIL
ȘI
ȘANT
PLUVIAL KM 4+400, comuna
Poienarii de Argeș, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
527

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

891.

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

Se propune alocarea sumei de
9406,256 mii lei pentru Reabilitare
rețea de alimentare cu apă și
înființare de sistem de canalizare
menajeră și stație de epurare, sat
Stoenesti, comuna Stoenești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

892.

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

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
24.448,00 mii lei pentru Înființarea modernizarea infrastructurii din
rețelei publice de apă uzată în comună.
comuna Pietroșani, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

893.

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

Se propune alocarea sumei de 947 Finalizare lucrări care să ducă la
mii lei pentru Alimentare cu apă modernizarea infrastructurii din
distribuție , sat Bădești, comuna comună.
Pietroșani, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

894.

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

Se propune alocarea sumei de
26,668 mii lei pentru Înființarea
sistemului inteligent de distribuție
a gazelor naturale, comuna
Pietroșani, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
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Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

895.

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

Se propune alocarea sumei de
19.986 mii lei pentru Extinderea
rețelei publice de apă uzată și
branșamente la rețea, comuna
Pietroșani, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

896.

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

Se propune alocarea sumei de
2163 mii lei pentru Modernizarea
și dotarea Căminului Cultural din
satul
Retevoiești,
comuna
Pietroșani, județ Argeș
Deputat Simona Bucura-

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
530

Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

897.

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

Administrației

Se propune alocarea sumei de 550 Finalizare lucrări care să ducă la
mii lei pentru Extindere școală modernizarea infrastructurii din
generală sat Bădești, comuna comună.
Pietroșani, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

531

898.

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

Se propune alocarea sumei de
2163 mii lei pentru modernizarea
și dotarea Căminului Cultural din
satul Pietroșani, comuna Pietroșani
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

899.

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

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
comună.
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Deputat
Simona
Bucura- Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
Oprescu,
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Deputat Aurel Bălășoiu
creditelor bugetare, care se înscriu
Deputat Nicolae Georgescu
cumulat pentru toată perioada de
Deputat Remus Mihalcea
finanţare pentru proiectele prevăzite
Deputat Nicolae Pavelescu
în lista de obiective propuse spre
Senator Ovidiu Puiu
finanţare, listă care se aprobată prin
Senator Cristina Stocheci
ordin al ministrului dezvoltării,
Grup Parlamentar PSD
lucrărilor publice și administrației.
Se propune alocarea sumei de
2163 mii lei pentru extindere
alimentare cu apă în vederea
branșării sat Pietroșani, comuna
Pietroșani, județ Argeș
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900.

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

Se propune alocarea sumei de 389
mii lei pentru extindere alimentare
cu apă în vederea branșării sat
Bădești, comuna Pietroșani, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

901.

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

Se propune alocarea sumei de 264
mii lei pentru extindere alimentare
cu apă în vederea branșării sat
Reteboiești, comuna Pietroșani,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
Administrației
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

902.

903.

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

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

Se propune alocarea sumei de
6165 mii lei pentru Modernizare
drum local Strada Stoenari în satul
Smeura, comuna Moșoaia.
Modernizare drum comunal DC
154 în satul Hințesti. Reabilitare
DC 154 A în satul Dealul Viilor.
Modernizare DL Strada
Dealului.Comuna Moșoaia, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
6165 mii lei pentru Modernizare
drum local Strada Stoenari în satul
Smeura,
comuna
Moșoaia.
Modernizare drum comunal DC
154 în satul Hințesti. Reabilitare
DC 154 A în satul Dealul Viilor.

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii
contracte
de
finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
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Modernizare
DL
Strada Administrației
Dealului.Comuna Moșoaia, județ
Argeș

904.

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

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
7.680 mii lei pentru Înființarea
unui sistem inteligent de furnizare
a gazelor naturale în satul Făgetu,
oraș Mioveni, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finalizare lucrări care să ducă la Se
propune
respingerea
modernizarea infrastructurii din amendamentului întrucât: Ministerul
comună.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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905.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
41.298 mii lei pentru Varianta modernizarea infrastructurii din
ocolitoare în orașul Mioveni, județ comună.
Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

906.

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

Se propune alocarea sumei de Finalizare lucrări care să ducă la
33082177,98 lei pentru pod peste modernizarea infrastructurii din
râul Argeșel, cartier Racoviță, oraș comună.
Mioveni, județ Argeș
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu,
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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907.

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

Finanțare obiectiv de „Finalizarea
a lucrărilor Sală Polivalentă
Municipiul Pitești”, județul Argeș,
cu suma de 25.000.000 leicu TVA
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

908.

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

Finanțare
obiectiv<<Construire
stadion
,,Nicolae
Dobrin”>>,municipiul
Pitești,
județul Argeș, cu suma de
20.000.000lei cu TVA.
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Continuarea finanțării lucrărilor de
reabilitare și modernizarea acestui
obiectiv este absolut necesară în
vederea dezvoltării municipiului.
Obiectivul de investiții în cauză face
parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.
Lucrările sunt în execuție.
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din implementarea
etapei a II-a a Programului Naţional
de Dezvoltare Locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Construire stadion. Este necesară
elaborarea temei de proiectare.
Obiectivul de investiții în cauză face
parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru
Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din implementarea
etapei a II-a a Programului Naţional
de Dezvoltare Locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
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lucrărilor publice și administrației.

909.

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

Finanțarea
obiectivului
de
investiții <<Săli de sport cuprinse
în lista sinteză a subprogramului
,,Săli de Sport’’>>, județul Argeș,
care cuprinde următoarele:
1. Sală de sport 180 de locuri
Liceul cu program sportiv
,,Viitorul”, cu suma de 7 704
154 lei făra TVA;
2. Sală de educație fizică școlară
Școala Gimnazială ,,Nicolae
Iorga”, cu suma de 2 087 542 lei
fără TVA.
3. Sală de educație fizică școlară
Școala Gimnazială ,,Tudor
Arghezi”, cu suma de 2 087 542
lei făra TVA.
4. Sală de educație fizică școlară
Școala Gimnazială ,,Adrian
Păunescu”, cu suma de 2 087
542 lei făra TVA.
5. Sală de educație fizică școlară
Școala Gimnazială ,,Tudor
Mușătescu”, cu suma de 2 087
542 lei făra TVA.
6. Sală de sport școlară, Colegiul
Național
Liceal
,,Zinca
Golescu”, cu suma estimată de 6

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză face
parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Locală

Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din implementarea
etapei a II-a a Programului Naţional
de Dezvoltare Locală.
Obiectivul este cuprins în lista
sinteză a CNI. În data de 09.02.2021
a fost semnat contractul pentru
elaborare documentație conform
solicitărilor CNI.
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556 708 lei făra TVA.
7. Sală de educație fizică școlară,
Școala Gimnazială ,,Nicolae
Bălcescu”, cu suma de 2 087
542 lei făra TVA.
8. Sală de educație fizică școlară
Școala Nr. 2- structură a Școlii
Gimnaziale
,,Tudor
Vladimirescu”, cu suma de
2.087.542 lei făra TVA.

910.

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

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții
<< Baze sportive
cuprinse în lista sinteză a
subprogramului ,, Complexuri
sportive” >>, județul Argeș, care
cuprinde următoarele:
1. Construire bază sportive TIP 2
Liceul cu Program Sportiv ,,
Viitorul’’, cu suma de 1 286 022
lei fără TVA.
2. Construire bază sportive TIP 1Baza Prundu, cu suma de 5 616
403 fără TVA.

Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități. Obiectivul de
investiții în cauză face parte din cele
intrate pe lista de sinteză la
Compania Națională de Investiții.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Locală

Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.
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911.

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

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Finanțarea
obiectivului
de
investiții ,,Bazin didactic de înot Costin D. Nenițescu”, județul
Argeș, cu suma de 4.761.451,50
lei fără TVA.
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

912.

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

Finanțarea
obiectivului
de
investiții
„Modernizare
prin
asfaltare străzile Mărgăritarului,
Metalurgiei, fdt Salcâmi și
Progresului în orașul Costești,
județul Argeș” cu suma de
6.825.928,12 lei

Finanțarea lucrărilor de construcțiea
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități.
Obiectivul de investiții în cauză face
parte din cele intrate pe lista de
sinteză la Compania Națională de
Investiții. Proiectul are nevoie de
avizul ANAF pentru semnarea
contractului.
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.
Finanțarea lucrărilor de construcție a
acestui obiectiv este absolut
necesară în vederea dezvoltării
acestei localități. Obiectivul de
investiții în cauză face parte din cele
intrate pe lista de sinteză la
Compania Națională de Investiții.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Locală

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Locală
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913.

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

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru construcția unui pod
de beton armat peste pârâul
Neajlov, comuna Oarja, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

914.

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

Se propune alocarea sumei de
1.100 mii lei pentru construcția
unui pod peste râul Neajlov, pe
strada Boboilor, punctul Zagău,
comuna Oarja, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.
Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
pentru Ministerul Dezvoltării,
limita creditelor de angajament
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
sume necheltuite din
aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
541

915.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.

Se propune alocarea sumei de
1.000 mii lei pentru construcția
unui pod peste râul Neajlov pe
strada Carasului, punctul Stația de
epurare, comuna Oarja, județul
Argeș

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

916.

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

Se propune alocarea sumei de
1.300 mii lei pentru construcția
unui pod peste râul Neajlov,
punctul Biserica Lăceni, comuna
Oarja, județul Argeș
Deputat Simona Bucura-

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
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917.

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

Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru construcția de grup
sanitar la Căminul cultural,
comuna Oarja, județul Argeș

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
sume necheltuite din
aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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918.

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

Se propune alocarea sumei de
3.000 mii lei, pentru construcția
sălii de sport, comuna Oarja,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

919.

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

Se propune alocarea sumei de
9.000 mii lei pentru construcția
unui Cămin de bătrâni, comuna
Oarja, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
Locală.
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
pentru Ministerul Dezvoltării,
limita creditelor de angajament
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
sume necheltuite din
aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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920.

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

Se propune alocarea sumei de
15.000 mii lei pentru Extindere
rețea de canalizare, ape uzate
menajere, comuna Oarja, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

921.

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

Se propune alocarea sumei de 650
mii lei pentru Modernizare drum
local strada Ciocârliei L=0,400KM
comuna Oarja, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
pentru Ministerul Dezvoltării,
limita creditelor de angajament
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
sume necheltuite din
aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
545

922.

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

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
1.500 mii lei pentru Modernizare
drum local strada Primăriei
L=0,350 KM comuna Oarja,
județul Argeș

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

923.

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

Se propune alocarea sumei de 900
mii lei pentru Modernizare drum
local
strada
Stadionului
L=0,400KM
comuna
Oarja,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
pentru Ministerul Dezvoltării,
limita creditelor de angajament
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
sume necheltuite din
aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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924.

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

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
1.100 mii lei pentru Modernizare
drum local strada Crinului
L=0,550 KM comuna Oarja,
județul Argeș

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

925.

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

Se propune alocarea sumei de
1.300 mii lei pentru Modernizare
drum local strada Șoseaua
Bradului L=0,680KM comuna
Oarja, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
pentru Ministerul Dezvoltării,
limita creditelor de angajament
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
sume necheltuite din
aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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926.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru Modernizare drum
local strada Beleganilor L=0,350
KM comuna Oarja, județul Argeș

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

927.

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

Se propune alocarea sumei de
3500 mii lei pentru Modernizare
drum
local
strada
Brezani
L=0,300KM
comuna
Oarja,
județul Argeș
Deputat Simona Bucura-

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
pentru Ministerul Dezvoltării,

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
548

Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

928.

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

Se propune alocarea sumei de
9.000 mii lei pentru Modernizare
drum DC 104, L=4,4KM, din DJ
503 Oarja-Yldiz, comuna Oarja,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Lucrărilor Publice și Administrației
sume necheltuite din
implementarea etapei a II-a a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală.

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finanțarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a acestui obiectiv este
absolut necesară în vederea
dezvoltării acestei localități

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare: Bugetul alocat pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației aprobate şi a creditelor bugetare
sume necheltuite din
aprobate şi/sau estimate cu această
implementarea etapei a II-a a destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Programului Naţional de Dezvoltare creditelor bugetare, care se înscriu
Locală.
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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929.

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

Se propune alocarea sumei de
326,00 mii lei pentru Extindere
grup sanitar Școala Primară
Ungureni, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

930.

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

Se propune alocarea sumei de
184,00 mii lei pentru Construire
punte pietonală în satul Dumirești,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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931.

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

Se propune alocarea sumei de
347,00 mii lei pentru Lucrări de
amenajare trotuare comuna Albești
de Argeș, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

932.

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

Se propune alocarea sumei de
859,00 mii lei pentru Modernizare
strada Traian, comuna Albota,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

933.

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

Se propune alocarea sumei de
1.400,00 mii pentru Podeț peste
râul Teleorman în punctul Piu,
comuna Albota, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

934.

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

Se propune suma de 759,00 mii lei
pentru Trotuare de-a lungul DN65Pitești-Slatina, comuna Albota,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

935.

936.

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

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

Se propune alocarea sumei de
9.500,00 mii lei pentru
Modernizare străzi și drumuri de
interes local în comuna Albota,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
23.265,00 mii lei pentru Înființare
rețea de distribuție gaze naturale,
Comuna Arefu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Se propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 9.500,00 mii lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Se propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 1.193,227 mii
lei din creditele bugetare prevăzute
la Anexa nr.3/24/27, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021
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Grup Parlamentar PSD

937.

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

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

Se propune alocarea sumei de
1.193,227 mii lei pentru
Reabilitare conductă aducțiune apă
potabilă Stația Trivale- Băbana pe
L=3.2 km, Comuna Băbana,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
24.591,996 mii lei pentru
Înființare rețea inteligentă de
distribuție gaze naturale, Comuna
Băbana, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Se propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 228,00 mii lei
din creditele bugetare prevăzute la
Anexa
nr.3/24/27,
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
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în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Grup Parlamentar PSD

938.

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

Se propune alocarea sumei de
214,78 mii lei pentru Amenajare
teren de sport, Comuna Băbana,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

939.

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

Se propune alocarea sumei de
168,065 mii lei pentru
Echipamente IT pentru unitățile de
învățământ, Comuna Băbana,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

940.

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

Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru Actualizare
PUG, Comuna Băiculești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

941.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Extindere
alimentare cu apă, Comuna
Băiculești, județul Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

942.

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

Se propune alocarea sumei de
60.000,00 mii lei pentru Înființare
rețea inteligentă alimentare cu
gaze naturale, Comuna Băiculești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

943.

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

Se propune alocarea sumei de
535,00 mii lei pentru Extindere
rețea de alimentare cu apă și stație
de epurare Ulița Bisericii, sat
Valea Brazilor, Comuna
Băiculești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

944.

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

Se propune alocarea sumei de
210,81 mii lei pentru Dotarea
unităților de învățământ
preuniversitare de stat cu
echipamente de protecție medicală
de tip măști de protecție medicală,
dezinfectanți, precum și alte
echipamente de acest tip necesare
pentru a preveni răspândirea
coronavirusului SARS COV 2,
Comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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945.

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

946.

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

Se propune alocarea suma de
674,40 mii lei pentru Achiziția de
echipamente din domeniul
tehnologiei – IT mobile, respectiv
tablete, echipamente și dispozitive
necesare activității didactice
pentru elevii și cadrele didactice
din învățământul preuniversitar,
Comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
33.786,37 mii lei pentru Înființare
sistem de distribuție gaze naturale,
Comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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947.

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

Se propune alocarea sumei de
2.980,98 mii lei pentru Construire
dispensar uman in satul Valea
Mare Brătia, Comuna Bălilești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

948.

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

Se propune alocarea sumei de
1,716,22 mii lei pentru Construire
podeț din Valea Fageanca și
amenajare albie cu structura
carosabila L=150M, Comuna
Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

949.

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

Se propune alocarea sumei de
5.617,7 mii lei pentru Construire
Structură Carosabilă Valea
Poienița, L=1KM, Comuna
Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

950.

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

Se propune alocarea sumei de
23.084,35 mii lei pentru
Amenajare albie cu structura
carosabila pe pârâul Valea Mare
din Satul Valea Mare-Brătia,
Comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

951.

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

Se propune alocarea sumei de
17.794,18 mii lei pentru
Modernizare drumuri străzi
Comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

952.

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

Se propune alocarea sumei de
42.637,63 mii lei pentru
Reabilitare rețea existentă cu
alimentare cu apă Băjești ș
înființare rețea publică de
canalizare pe artele secundare,
Comuna Bălilești, județul Argeș
Deputat Simona Bucura-

Realizarea acestui obiectiv va
determina creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei Bălilești,
precum și facilitarea accesului
acestora la serviciile publice,
deplasarea
în
localități
a
microbuzelor destinate transportului
școlar și a mijloacelor de intervenție

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
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Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
953.

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

Se propune alocarea sumei de
128,00 mii lei pentru Înființare
rețea de distribuție gaze naturale ,
Comuna Beleți-Negrești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

954.

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

Se propune alocarea sumei de
84,00 mii lei pentru Reabilitare
GNP Beleți, Comuna BelețiNegrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

în cazul situațiilor de urgență. Se ce le revin pe anul 2021
propune ca sursă de finanțare
pentru
acest
amendament
redistribuirea sumei 42.637,63 mii
lei din creditele bugetare prevăzute
la Anexa nr.3/24/27, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii, cod
program 64, Cod indicator 840140,
TITLUL IV SUBVENȚII
Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se
propune
respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
563

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

955.

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

Se propune alocarea sumei de
132,00 mii lei pentru Reabilitare
GPN Lentea, Comuna BelețiNegrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

956.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Reabilitare
Cămin Cultural, Sat Beleți,
Comuna Beleți-Negrești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
564

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

957.

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

Se propune alocarea sumei de
264,00 mii lei pentru
Modernizare/Reabilitare săli de
clasă Școala Gimnazială BelețiNegrești, Comuna Beleți-Negrești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Realizare
documentație rețea canalizare în
Comuna Beleți-Negrești, județul
Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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958.

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

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune alocarea sumei de
150,00 mii lei pentru Realizare
documentație rețea alimentare cu
gaze naturale, Comuna BelețiNegrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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959.

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

Se propune alocarea sumei de
325,00 mii lei pentru Lucrări
brancare și executare cămine rețea
alim.cu apă, Sat Beleți, Comuna
Beleți-Negrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

960.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Cadastrarea
domeniului public al Comunei
Beleți-Negrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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961.

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

Se propune alocarea sumei de
25,00 mii lei pentru Reabilitare
Biserica din Satul Beleți, Comunei
Beleți-Negrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

962.

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

Se propune alocarea sumei de
1.275,00 mii lei pentru Asfaltare
Drum comunal DC53, Comuna
Beleți-Negrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
568

finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

963.

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

Se propune alocarea sumei de
15,00 mii lei pentru Amenajare
parc în Satul Beleți, Comuna
Beleți-Negrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

964.

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

Se propune alocarea sumei de
15,00 mii lei pentru Amenajare
parc în Satul Negrești, Comuna
Beleți-Negrești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
569

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

965.

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

Se propune alocarea sumei de
10.500,00 mii lei pentru Înființare
sistem distribuție gaze naturale ,
Comuna Berevoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

966.

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

Se propune alocarea sumei de
5.000,00 mii lei pentru Extindere
rețea canalizare Comuna
Berevoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
570

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

967.

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

Se propune alocarea sumei de
2.269,00 mii lei pentru Asfaltare
drum centură-DN73C-Primărie,
Comuna Berevoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

968.

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

Se propune alocarea sumei de
626,00 mii lei pentru Asfaltare
drum DC5 Familia Cornea -DC3,
în Comuna Berevoești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
571

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

969.

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

Se propune alocarea sumei de
527,00 mii lei pentru Asfaltare
drum comunal, str. Găneștilor,
satul Ungureni, Comuna
Berevoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

970.

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

Se propune alocarea sumei de
200,00 mii lei pentru Extindere
rețea energie electrică zona
Autobază-fam Șchioapă, Comuna
Berevoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
572

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

971.

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

Se propune alocarea sumei de
1.000,00 mii lei pentru Pod peste
pârâul Glâmboc, cătun
Ciorchinești, Sat Suseni, Comuna
Bogați, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

972.

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

Se propune alocarea sumei de
140,00 mii lei pentru Schimbare
elemente de arhitectura a
Gradiniței Bogați având în vederea
obținerea autorizației privind
securitatea la incendiu, Comuna

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
573

973.

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

Bogați, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune alocarea sumei de
72,00 mii lei pentru Modernizare
drumuri comunale, Comuna
Bogați, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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974.

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

Se propune alocarea sumei de
500,00 mii lei pentru Întreținere
rețele de drumuri locale și
comunale, Comuna Bogați, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

975.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Branșamente
rețea de canalizare, Comuna
Boteni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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976.

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

Se propune alocarea sumei de
4.740,00 mii lei pentru
Modernizare prin asfaltare drumuri
de interes local, Comuna Boteni,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

977.

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

Se propune alocarea sumei de
5.783,00 mii lei pentru Reabilitare
și dotare Cămin cultural, Comuna
Boteni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

978.

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

Se propune alocarea sumei de
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
7.097 mii lei pentru Înființare rețea de investiții a proiectelor.
distribuție gaze naturale Comuna
Boteni, județul Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

979.

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

Se propune alocarea sumei de
30,00 mii lei pentru Ignifugare
poduri clădiri, avizare ISU,
Comuna Boteni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

980.

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

Se propune alocarea sumei de
50,00 mii lei pentru Amenajare
complex casa memoriala Petre
Tuțea Boteni și monumente eroi,
Comuna Boteni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

981.

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

Se propune alocarea sumei de
3.550,00 mii lei pentru
Modernizare drum de interes local
din DJ 702 – Meret- Sticlărie –
Boțescu și drum de interes local
din DJ 702 – Biserică – Tănăsescu
– Călin, L=3000M, Comuna
Boțești, județul Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
982.

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

Se propune alocarea sumei de
650,00 mii lei pentru trotuar
str.Principală , zona Târg
saptămânal-Valea
Geamăna(dreapta), Comuna
Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

983.

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

Se propune alocarea sumei de
1.020,00 mii lei pentru Asfaltare
str. Medeleni, Comuna Bradu,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

984.

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

Se propune alocarea sumei de
865,03 mii lei pentru Trotuar str.
Principală între strada Preot
Gh.Ionescu -fostul CAP Bradu,
Comuna Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

985.

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

Se propune alocarea sumei de
344,11 mii lei pentru Canalizare
pluvială str. Principală între str.
Aleea Neajlov și str. Buna Vestire,
Comuna Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

986.

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

Se propune alocarea sumei de
512,07 mii lei pentru Modernizare
drum local str. Ghioceilor Comuna
Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

987.

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

Se propune alocarea sumei de
323,43 mii lei pentru Canalizare
pluvială pe str. Soarelui Comuna
Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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988.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune alocarea sumei de
978,22 mii lei pentru amenajare
trotuar str. Principală între str.
Aleea Neajlov și str. Buna Vestire,
Comuna Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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989.

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

Se propune alocarea sumei de
744,82 mii lei pentru Canalizare
pluvială Pasarelă DN65B-limita
trotuar existent (str. Principală
dreapta), Comuna Bradu, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

990.

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

Se propune alocarea sumei de
6.500,00 mii lei pentru
Modernizare drum și amenajare
curs de apă Valea Geamăna,
Comuna Bradu, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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991.

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

Se propune alocarea sumei de
921,00 mii lei pentru Canalizare
pluvială str. Gării, Comuna Bradu,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

992.

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

Se propune alocarea sumei de
220,00 mii lei pentru Construire
teren sintetic, Comuna Brăduleț,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

993.

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

Se propune alocarea sumei de
23,00 mii lei pentru Registru de
evaluare națională-RENNS,
Comuna Brăduleț, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

994.

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

Se propune alocarea sumei de
50,00 mii lei pentru Dezafectare
stație epurare veche, Comuna
Brăduleț, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

995.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Reabilitare și
dotare sala de sport, Comuna
Brăduleț, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

996.

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

Se propune alocarea sumei de
2.220,00 mii lei pentru Construire
Pod Brigadier Nica, peste , Sat
Brădeturâul Vâslan, Comuna
Brăduleț, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

997.

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

Se propune alocarea sumei de
600,00 mii lei pentru Reabilitare
cămine culturale, Comuna
Brăduleț, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

998.

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

Se propune alocarea sumei de
50,00 mii lei pentru R.K. stația de
apă, Comuna Brăduleț, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

999.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Construire
Piața de mici dimensiuni în Satul
Galeșu, Comuna Brăduleț, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1000.

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

Se propune alocarea sumei de
50,00 mii lei pentru Extindere
parcare Sat Brădetu, Comuna
Brăduleț, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1001.

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

Se propune alocarea sumei de
7.568,00 mii lei pentru
Modernizare drumuri comunale,
Comuna Budeasa, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1002.

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

Se propune alocarea sumei de
450,00 mii lei pentru Grădinița cu
program prelungit, Comuna
Bughea de Jos, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1003.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Extindere
Școala primară Valea Măcelarului
, Comuna Bughea de Jos, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1004.

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

Se propune alocarea sumei de
900,00 mii lei pentru Modernizare
drumuri comunale cu covor
asfaltic 18 km, Comuna Bughea de
Jos, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1005.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Amenajare
drum comunal Valea lui Crasan,
Comuna Bughea de Jos, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1006.

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

Se propune alocarea sumei de
500,00 mii lei pentru Pod peste
Brezoiu în punctul Scoală centru,
Comuna Bughea de Jos, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1007.

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

Se propune alocarea sumei de
15.000,00 mii lei pentru
Dezvoltare rețea inteligentă de
distribuție gaze naturale, Comuna
Buzoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1008.

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

Se propune alocarea sumei de
20.466,00 mii lei pentru
Modernizare drumuri sătești –
Vulpești Cornățel, Comuna
Buzoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1009.

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

Se propune alocarea sumei de
3.300,00 mii lei pentru Asfaltare
drum Ionești-Tomșanca , Comuna
Buzoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1010.

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

Se propune alocarea sumei de
4.000,00 mii lei pentru Amenajare
complex sportiv în satul Serboieni,
Comuna Buzoești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1011.

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

Se propune alocarea sumei de
700,00 mii lei pentru Achiziție
autogreder, Comuna Buzoești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1012.

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

Se propune alocarea sumei de
23.800,00 mii lei pentru Întocmire
Strategie de Dezvoltare Locală
2014-2021, Comuna Călinești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1013.

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

Se propune alocarea sumei de
85.000,00 mii lei pentru Achiziția
unor containere tip birou (5 buc),
Comuna Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1014.

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

Se propune alocarea sumei de
20.000,00 mii lei pentru Înființarea
unui Centru de permanență,
Comuna Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1015.

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

Se propune alocarea sumei de
100.000,00 mii lei pentru
Execuție lucrări canalizare,
Comuna Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1016.

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

Se propune alocarea sumei de
100.000,00 mii lei pentru Pietruiri
drumuri, Comuna Călinești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1017.

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

Se propune alocarea sumei de
300.000,00 mii lei pentru
construcție poduri și podețe peste
pârâuri, Comuna Călinești, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1018.

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

Se propune alocarea sumei de
300.000,00 mii lei pentru
Achiziție utilaje-mini-excavator
-autoutilitară 3,5 t, basculabilă
-basculantă 7 t, etc., Comuna
Călinești, județul Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
598

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1019.

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

Se propune alocarea sumei de
45.500,00 mii lei pentru Achiziția
de aparatura IT, Comuna
Călinești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1020.

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

Se propune alocarea sumei de
23.000,00 mii lei pentru Asfaltare
drumuri comunale în interes local
în Comuna Ciofrângeni, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1021.

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

Se propune alocarea sumei de
18.000,00 mii lei pentru
Construcție after-school , Comuna
Ciofrângeni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1022.

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

Se propune alocarea sumei de
8.000,00 mii lei pentru Amenajare
Valea Schitului, Comuna
Ciofrângeni, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1023.

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

Se propune alocarea sumei de
12.000,00 mii lei pentru Lucrări de
consolidare Făureasa în punctul
Ene Vasile Comuna Ciofrângeni,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1024.

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

Se propune alocarea sumei de
8.918 mii lei pentru Prima
înființare rețea publică de apă
uzată și stație de epurare în
Comuna Cuca, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1025.

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

Se propune alocarea sumei de
9.926,68 mii lei pentru
Modernizare drum comunal DC
206 în Comuna Cotmeana, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1026.

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

Se propune alocarea sumei de
10.068,60 mii lei pentru
Modernizare DC184 Morărești
(DN7) -Spiridoni și ulițe adiacente
în Comuna Cotmeana, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1027.

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

Se propune alocarea sumei de
18.071,00 mii lei pentru Înființare
rețea de distribuție gaze naturale,
Comuna Cocu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1028.

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

Se propune alocarea sumei de
250,00 mii lei pentru Autorizare
PSI Școala Generală Cocu,
Comuna Cocu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1029.

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

Se propune alocarea sumei de
5.224,00 mii lei pentru Alunecare
DC176KM 9+100, Comuna Cocu,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1030.

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

Se propune alocarea sumei de
50,00 mii lei pentru Branșamente
electrice la stațiile de pompare apă
uzată , Comuna Cocu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1031.

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

Se propune suma de 500,00 mii lei
pentru Pietruire drumuri comunale
, Comuna Cocu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1032.

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

Se propune alocarea sumei de
15,00 mii lei pentru Întocmire
Strategie de dezvoltare locală
2021-2027, Comuna Cocu, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1033.

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

Se propune alocarea sumei de
1.680 mii lei pentru Modernizare
drum agricol Ungureanu-Cungrea,
pe DC 190 Cârcești la km 4,500,
Comuna Cucu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1034.

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

Se propune alocarea sumei de
135.000,00 mii lei pentru
Reactualizare Plan de Urbanizare
General Comuna Davidești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1035.

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

Se propune alocarea sumei de
160.000,00 mii lei pentru Proiect
și extindere alimentare cu apă pe
str. Comănescu (Valea Țiganului)
cu o lungime de 300m, în satul
Davidești, Comuna Davidești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1036.

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

Se propune alocarea sumei de
160.000,00 mii lei pentru Proiect
și extindere alimentare cu apă pe
str. Verdele cu o lungime de 290
m în satul Davidești, Comuna
Davidești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1037.

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

Se propune alocarea sumei de
30.000,00 mii lei pentru Expertiză
rețea canalizare existent și stație de
epurare, Comuna Davidești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1038.

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

Se propune alocarea sumei de
75.000,00 mii lei pentru Studiu de
fezabilitate extindere rețea
canalizare sat Conțești și zona
Olteanca, Comuna Davidești, jud.
Arges
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1039.

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

Se propune alocarea sumei de
20.000,00 lei pentru Studiu de
fezabilitate modernizare drum
Mărășești, com. Davidești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1040.

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

Se propune alocarea sumei de
10.000,00 mii lei pentru Studiu
topografic și geologic teren
rezervoare alimentare cu apa în
satul Voroveni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1041.

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

Se propune alocarea sumei de
120.000,00 lei pentru PT și
reamplasare rezervoare alimentare
cu apă în satul Voroveni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1042.

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

Se propune alocarea sumei de
303.000,00 lei pentru Amenajare
parcare Cămin Cultural Davidești,
Dr. Valea Budii, sat Davidești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
611

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1043.

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

Se propune alocarea sumei de
305.000,00 lei pentru Modernizare
parțială 304 m drum Huluba, sat
Davidești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1044.

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

Se propune alocarea sumei de
250,00 mii lei pentru Extindere
rețea canalizare, strada Dara, com.
Drăganu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1045.

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

Se propune alocarea sumei de
1.000,00 mii lei pentru Reabilitare
DC str. Plaiului, com. Drăganu,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1046.

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

Se propune alocarea sumei de
8.522,00 mii lei pentru
Îmbunătățirea infrastructurii de
drumuri locale, com. Godeni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1047.

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

Se propune alocarea sumei de
250.203,00 mii lei pentru
Înființare sistem de alimentare cu
gaze naturale, com. Godeni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
614

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1048.

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

Se propune alocarea sumei de
460,00 mii lei pentru Execuție
branșamente stradale la rețeaua de
canalizare, com. Godeni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1049.

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

Se propune alocarea sumei de
480,00 mii lei pentru Extindere
rețea de canalizare, comuna
Godeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
615

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1050.

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

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru Reabilitare
și modernizarea sistemului de
alimentare cu apă și a sistemului
de canalizare menajeră, com
Hârtiești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1051.

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

Se propune alocarea sumei de
548,00 mii lei pentru Pod peste
Valea Mitului în com. Hârtiești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
616

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1052.

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

Se propune alocarea sumei de
30,00 mii lei pentru Achiziție și
montare centrală și instalație
termică Școala Primară Lucieni,
com. Hârtiești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

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

Se propune sumei de 20,00 mii lei
pentru Achiziție și montare
centrală termică Școala Lespezi,
com. Hârtiești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
617

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1053.

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

Se propune alocarea sumei de
750,00 mii lei pentru Extindere
rețea distribuție gaze naturale de
presiune redusă în com. Izvoru,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1054.

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

Se propune alocarea sumei de
400,00 mii lei pentru Sistem
racordare canalizare până la limita
de proprietate în com. Izvoru, jud.
Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
618

1055.

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

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Reabilitare
bloc (schimbare
acoperiș+anvelopare termică) în
com. Izvoru, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1056.

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

Se propune alocarea sumei de
50,00 mii lei pentru Reabilitare
Grădiniță cu program normal nr.2
Izvoru în com. Izvoru, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1057.

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

Se propune alocarea sumei de
100,00 mii lei pentru Reabilitare
săli de curs la Școala Gimnazială
Elena Davila Perticari -Izvoru în
com. Izvoru, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1058.

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

Se propune alocarea sumei de
250,00 mii lei pentru Construcție
nouă grădiniță în com. Izvoru, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1059.

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

Se propune alocarea sumei de
7.759,00 mii lei pentru
Modernizare străzi și drumuri de
interes local în com. Leordeni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
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finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1060.

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

Se propune alocarea sumei de
4.086,00 mii lei pentru Înființare
rețea distribuție gaze naturale în
satele Glâmbocata, Schitu
Scoicești și Glodu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1061.

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

Se propune alocarea sumei de
500,00 mii lei pentru Construire
stație de demanganizare și
deferizare apă potabilă sistem
Băila, Leordeni, com. Leordeni,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1062.

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

Se propune alocarea sumei de
1.411,00 mii lei pentru Extindere
rețea gaze naturale, sat Budișteni,
com.Leordeni
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1063.

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

Se propune alocarea sumei de
1.413,00 mii lei pentru
Modernizare sistem iluminat
public în com. Leordeni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1064.

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

Se propune alocarea sumei de
656,00 mii lei pentru Extindere
rețea de canalizare, str. Tarina,
Ulița Cojocaru, com. Lerești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1065.

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

Se propune alocarea sumei de
150,00 mii lei pentru Extindere
alimentare apă Ulița Redea, com.
Lerești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1066.

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

Se propune alocarea sumei de
200,00 mii lei pentru Extindere
rețele electrice, com. Lerești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1067.

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

Se propune alocarea sumei de
3.426,00 mii lei pentru Extindere
rețea apă potabilă și canalizare, sat
Lerești-Pojorâta, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1068.

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

Se propune alocarea sumei de
2.097,00 mii lei pentru Extindere
rețea de canalizare menajeră în
com.Lerești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1069.

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

Se propune alocarea sumei de
1.661,00 mii lei pentru
Reabilitarea, modernizarea și
extinderea grădiniței de copii din
sat Voinești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1070.

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

Se propune alocarea sumei de
1.946,00 mii lei pentru
Modernizare platforma târg
săptămânal Voinești, com. Lerești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1071.

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

Se propune alocarea sumei de
1.304,00 mii lei pentru Amenajare
torent pârâul Scoruș, amenajare
ulița Scoruș, com. Lerești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1072.

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

Se propune alocarea sumei de
162.000,00 pentru Prima înființare
a rețelei publice de apă uzată și
stație de epurare în satele Mârghia
de Sus și Mârgia de Jos, com.
Lunca Corbului, jud. Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1073.

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

Se propune alocarea sumei de
135.000,00 mii lei pentru Prima
înființare a rețelei publice de apă
uzată și stație de epurare în satele
Pădureți. Cătane, Ciești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1074.

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

Se propune alocarea sumei de
326,00 mii lei pentru Extindere
grup sanitar Școala Primară
Ungureni, com. Lunca Corbului,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1075.

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

Se propune alocarea sumei de
560.000,00 mii lei pentru
Înființare sistem de distribuție
gaze naturale, com. Lunca
Corbului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1076.

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

Se propune alocarea sumei de
200,00 mii lei pentru Înființare
canalizare pluvială și menajeră pe
str.Zorilor și prelungirea stăzii
Câmpului, sat Mărăcineni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1077.

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

Se propune alocarea sumei de
260,00 mii lei pentru Extindere
rețea stradală DN 73 Lotaș-sens
giratoriu Mioveni-sens dublu,
com. Mărăcineni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1078.

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

Se propune alocarea sumei de
1.400,00 pentru Extindere
distribuție gaze naturale în com.
Mărăcineni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1079.

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

Se propune suma de 270,00 mii lei
pentru Modernizare prin asfaltare
str.Garoafelor-150 ml, sat
Argeșelu, com. Mărăcineni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1080.

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

Se propune alocarea sumei de
6.484,00 mii lei pentru Construire
Cămin Cultural P+3E, com.
Mărăcineni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1081.

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

Se propune suma de 1.881,00 mii
lei pentru Reabilitare Școala
Argeșelu, com. Mărăcineni, jud.
Argeș.
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1082.

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

Se propune suma de 3.241,00 mii
lei pentru Reabilitare Liceu
Tehnologic Mărăcineni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1083.

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

Se propune suma de 25.244,00
mii lei pentru Realizare sistem de
canalizare și stație de epurare în
satele Crâmpotani, Vâlcelele,
Brăteasca, com. Merișani, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1084.

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

Se propune suma de 28.849,27 mii
lei pentru Prima înființare a rețelei
publice de apă uzată, inclusiv
stație de epurare, în satele Micești
și Purcăreni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1085.

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

Se propune suma de 18.168,60 mii
lei pentru Extinderea sistemului de
canalizare în satul Micești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1086.

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

Se propune suma de 159,00 mii lei
pentru Amenajarea grupurilor
sanitare și asigurarea cu utilități a
acestora la Scoala Gimnazială Ion
Iorgulescu, com.Mihăiești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1087.

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

Se propune suma de 385,00 mii lei
pentru Reabilitare anexa Cămin
Cultural Mihăiești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1088.

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

Se propune suma de 512,00 mii lei
pentru Extindere alimentare cu apă
în com.Mihăiești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1089.

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

Se propune suma de 904,00 mii
pentru Achiziționarea echipamente
TIC, com. Mihăiești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
637

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1090.

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

Se propune suma de 300,00 mii lei
pentru Îmbunătățirea sistemului
alimentară cu apă în satul
Măncioiu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1091.

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

Se propune suma de 2.339,78 mii
lei pentru Modernizare DC98 în
com. Mozăceni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1092.

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

Se propune suma de 527,34 mii lei
pentru Modernizarea sistemului de
iluminat stradal în com.Mozăceni,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
639

1093.

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

Se propune suma de 70,00 mii lei
pentru Reparație pazie Școala
Generală cu cls. I-VIII Babaroaga,
com Mozăceni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1094.

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

Se propune suma de 30,00 mii lei
pentru Înlocuire și izolare
conductă centrală lemne/gaze
Liceul Tehnologic Liviu
Rebreanu, com. Mozăceni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
640

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1095.

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

Se propune suma de 30,00 mii lei
pentru Achiziționare centrală
termică pe gaze Școala cu cls. .IVIII Misei, com .Mozăceni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1096.

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

Se propune suma de 9.310,00 mii
lei pentru Extindere sistem
centralizat alimentare cu apă și
realizare branșamente individuale
în comuna Mușătești, jud. Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
641

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1097.

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

Se propune suma de 452,00 pentru
Achiziție buldoexcavator în
comuna Mușătești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1098.

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

Se propune suma de 25.414,00 mii
lei pentru Înființare rețea de
distribuție gaze naturale în comuna
Mușătești, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
642

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1099.

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

Se propune suma de 5.945,00 mii
lei pentru Modernizare drumuri
comunale în comuna Musătești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1100.

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

Se propune suma de 3.645,49 mii
lei pentru Modernizare DC 100 în
satul Mozacu și ulițele laterale în
satul Buta, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
643

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1101.

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

Se propune suma de 34.150,58 mii
lei pentru Asfaltare drumuri locale
în comuna Negrași, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

644

1102.

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

Se propune suma de 3.327,44 mii
lei pentru Renovare, modernizare
și dotare Școala Petre Badea din
com. Negrași, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1103.

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

Se propune suma de 3.642,13 mii
lei pentru Reabilitare,
modernizare, extindere și dotare
Cămin Cultural în sat Bîrlogu,
nr.126, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
645

1104.

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

1105.

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

Se propune suma de 30.000,00 mii
lei pentru Dezvoltarea rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor
naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță,
eficiență în operare, precum și de
integrare a activităților de
transport, distribuție și consum
final în com.Negrași cu localitățile
aparținătoare (Bîrlogu, Buta,
Mozacu și Negrași), jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune suma de 9.861,00 mii
lei pentru Construire sală de sport
în com. Negrași, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1106.

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

Se propune suma de 1.626,00 mii
lei pentru Racorduri individuale de
alimentare cu apă în satul Slatina,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1107.

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

Se propune suma de 532,00 mii lei
pentru Reabilitare Școala Primară
Slatina, sat Slatina jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1108.

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

Se propune suma de 902,00 mii
pentru Reabilitare Grădiniță
Slatina, sat Slatina, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

648

1109.

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

Se propune suma de 5.382,773 mii
lei pentru Modernizare drumuri de
interes local in comuna Poiana
Lacului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1110.

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

Se propune suma de 10.158,47 mii
lei pentru Modernizare și refacere
DC 161 Catunași și între pozițiile
km3+100-3+270, în zona
alunecării de teren, com. Poiana
Lacului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1111.

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

Se propune suma de 476,33 mii lei
pentru Extindere canalizare
DC64A, comuna Priboieni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1112.

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

Se propune suma de 372,71 mii lei
pentru Refacere Platou Școala
Constantin Rădulescu Codin din
comuna Priboieni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
650

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1113.

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

Se propune suma de 2.562,00 mii
lei pentru Execuție pod peste
Pârâul Carcinov în punctul Stație
de Epurare, com Priboieni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1114.

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

Se propune suma de 4.850,00 mii
lei pentru Îmbrăcăminte
bituminoasa ușoară pe o lungime
de 4 km în com Priboieni, jud
Arges
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
651

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1115.

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

Se propune suma de 600,00 mii lei
pentru Modernizare drum
comunal DC96 L=820 m, sat
Ciupa Mănciulescu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1116.

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

Se propune suma de 120,00 mii lei
pentru Amenajare acces
împrejmuire și alei, inclusiv dotare
Dispensar uman în satul Furduești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stochec
Grup Parlamentar PSD

1117.

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

Se propune suma de 2.762,00 mii
lei pentru Rețea distribuție apă
potabilă, com Recea, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1118.

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

Se propune suma de 35.00 mi lei
pentru Extinderea sistem iluminat
public între satele Orodel-Recea și
Recea -Deagu de Jos(Baltina), jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1119.

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

Se propune suma de 181,00 mii lei
pentru Dezvoltarea retelelor
inteligente de distributie a gazelor
naturale în vederea cresterii
nivelului de flexibilitate, siguranta,
eficienta in operare, precum și de
integrare a activitatilor de
transport, distributie si consum
final in com.Rociu și localitățile
aparținătoare (Glicanu de Jos,
Glicanu de Sus, Rociu,
Șerbănești), jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1120.

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

Se propune suma de 200,00 mii lei
pentru Sala de sport în sat
Șerbănești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1121.

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

Se propune suma de 1.600 mii
pentru Dezvoltarea retelelor
inteligente de distributie a gazelor
naturale în vederea cresterii
nivelului de flexibilitate, siguranta,
eficienta in operare, precum și de
integrare a activitatilor de
transport, distributie si consum
final in com.Rociu și localitățile
aparținătoare (Glicanu de Jos,
Glicanu de Sus, Rociu,
Șerbănești), jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1122.

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

Se propune suma de 150,00 mii lei
pentru Reabilitare și modernizarea
locurilor de joacă pentru copii
existente la nivelul Comunei
Rucăr (Peste Vale-Ruget, Grădina
Publică, Tabaci, Suseni-zona
magazine), jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1123.

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

Se propune suma de 150,00 mii lei
pentru Lucrări de împrejmuire
exterioare Parcul Podișor, com.
Rucăr, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1124.

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

Se propune suma de 1.150,00 mii
lei pentru Asfaltare drumuri locale
pe str. Mal-Divan, C-tin
Teodorescu, Vf. Crucii, Fruntea
Cheii, Intrarea Clubul Elevilor,
Intrarea Ghidan, Curtea Bisericii
Joseni, com. Rucăr, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1125.

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

Se propune suma de 350,00 mii lei
pentru Execuție ridicare cămine
canalizare, com. Rucăr, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1126.

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

Se propune suma de 5.000,00 mii
lei pentru Construire cămin
cultural, com. Rucăr, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1127.

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

Se propune suma de 100,00 mii lei
pentru Înlocuire gazon sintetic
Baza Sportivă Multifuncțională,
com. Rucăr, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1128.

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

Se propune suma de 1.200,00 mii
lei pentru Amenajare trotuar și
pista de biciclete pe Bdul
Libertății, com. Rucăr, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stochec
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1129.

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

Se propune suma de 300,00 mii lei
pentru Construire Remiza
Pompieri, com. Rucăr, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1130.

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

Se propune suma de 25,00 mii lei
pentru Achiziționarea unui utilaj
tip-sărăriță, com. Rucăr, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1131.

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

Se propune suma de 120,00 mii lei
pentru Achiziționare autoutilitară
cu masa utilă de 3 t, com. Rucăr,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1132.

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

Se propune suma de 300,00 mii
pentru Amenajare și întreținere
drum forestier(Mara), com. Rucăr,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1133.

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

Se propune suma de 14.483,00 mii
lei pentru Prima înființare rețea
publică de apă uzată în
com.Sălătrucu, Jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1134.

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

Se propune suma de 15.625,00 mii
lei pentru Servicii de proiectare
faza PT+DE, asistența tehnică din
partea proiectantului și lucrări de
execuție aferente proiectuluiModernizare drumuri de interes
local în com.Salatrucu-tronson II,
com.Sălătrucu, Jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1135.

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

Se propune suma de 8.285,00 mii
lei pentru Servicii de proiectare
faza PT+DE, asistența tehnică din
partea proiectantului și lucrări de
execuție aferente proiectului Reabilitare și extindere alimentare
cu apă în com.Sălătrucu tronson
III, com.Sălătrucu, Jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1136.

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

Se propune suma de 448,00 mii lei
pentru Creșterea eficienței
energetice a sistemului de iluminat
public în com. Sălătrucu, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1137.

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

1138.

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

Se propune suma de 33.154,00 mii
lei pentru Dezvoltarea retelelor
inteligente de distributie a gazelor
naturale în vederea cresterii
nivelului de flexibilitate, siguranta,
eficienta in operare, precum și de
integrare a activitatilor de
transport, distributie si consum
final in com.Salatrucu și
loc.apartinatoare(Salatrucu și
Valeni), jud.Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune suma de 2.543,00 mii
lei pentru Reabilitare Dispensar
Uman în com.Salatrucu, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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1139.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Administrației

Se propune suma de 510,00 mii lei
pentru Anvelopare Școala
Generală Alexandru Guță, sat
Găinușa, com.Săpata, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1140.

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

Se propune suma de 150,00 mii lei
pentru Modernizare podețe pe
drumuri comunale în com.Săpata,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1141.

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

Se propune suma de 11.120,00 mii
lei pentru Modernizare drumuri
comunale și locale în com. Săpata
Obiectiv-Drum comunal nr.1012sat Găinușa-Dealul Bradului, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1142.

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

1143.

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

Se propune suma de 7.225,00 mii
lei pentru Modernizare drumuri
comunale și locale
Obiectiv-Drum comunal nr.437 sat Drăghicești, Drum comunal
nr.36-sat Bănărești, de la Drăgușin
C-tin la Ionică Ilinca și Ulițe
comunale în satul Mârtești, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune suma de 2.600,00 mii
lei pentru Reabilitarea Podului
peste Râul Târgului din punctul
Valea Pechii, pe DC43 SchituGolești(DN73-km40+000)Orășelul Minier- Valea PechiiLoturi(DJ738-km0+500), jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
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în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1144.

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

Se propune suma de 3.778,00 mii
lei pentru Construire pod peste
Râul Târgului, în puctul Linioara,
com.Schitu-Golești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1145.

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

Se propune suma de 1.286,24 mii
lei pentru Construire sală de sport
școlară la Școala Gimnazială
Lăzărești , com. Schitu-Golești,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1146.

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

Se propune suma de 1.963,66 mii
lei pentru Modernizare drumuri de
interes local, în comuna Stâlpeni(4
drumuri), jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1147.

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

Se propune suma de 1.327,20 mii
lei pentru Modernizare teren sport
sat Rădești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1148.

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

Se propune suma de 579,89 mii lei
pentru Extindere rețea gaze în
com. Stâlpeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1149.

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

Se propune suma de 7.013,30 mii
lei pentru Modernizare drumuri de
interes local (10 drumuri), com.
Stâlpeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1150.

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

Se propune suma de 9.657,87 mii
lei pentru Prima înființare a rețelei
de canalizare, sat Ogrezea,
inclusiv stație de epurare, în
comuna Stâlpeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1151.

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

Se propune suma de 7.904,06 mii
lei pentru Prima înființare a rețelei
de canalizare, sat Oprești, inclusiv
stație de epurare, în comuna
Stâlpeni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1152.

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

Se propune suma de 10.069,59 mii
lei pentru Prima Înființare a rețelei
de canalizare, sat Livezeni,
inclusiv stație de epurare, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1153.

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

Se propune suma de 7.200,00 mii
lei pentru Extindere canalizare în
com. Ștefan cel Mare, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1154.

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

Se propune suma de 16.100,00 mii
lei pentru Modernizare drumuri
comunale în lungime de 23,6 km
în com. Ștefan cel Mare, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1155.

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

Se propune suma de 221,00 mii lei
pentru Înființare rețea inteligentă
de distribuție a gazelor naturale în
com.Ștefan cel Mare, jud ArgeșSF+TOPO+GEO+AVIZE
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1156.

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

Se propune suma de 15.046,00 mii
lei pentru Înființare sistem de
distribuție gazele naturale în com.
Suseni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1157.

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

Se propune suma de 530,00 mii lei
pentru Modernizare sistem
iluminat public, în com. Suseni,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1158.

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

Se propune suma de 23.141,00 mii
lei pentru Modernizare și
reabilitare drumuri de interes local,
în com. Suseni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1159.

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

Se propune suma de 15.700,00 mii
lei pentru Modenizare rețea de
alimentare cu apă și inființare rețea
de canalizare, în com. Suseni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1160.

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

Se propune suma de 448,00 mii
pentru Construcție Pod pârâu
Mozacu, com Teiu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1161.

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

Se propune suma de 200,00 mii
lei pentru Înființare rețea GAZE
în com Teiu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1162.

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

Se propune suma de 450,00 mii
pentru Modernizare drumuri
comunale, com Teiu, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1163.

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

1164.

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

Se propune suma de 3.161,60 mii
lei pentru Dezvoltarea rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor
naturale în vederea creșterii
nivelului de flexibilitate, siguranță,
eficiență în operare și de integrare
a activităților de transport,
distribuție și consum final în com.
Tigveni și localitățile
aparținătoare, jud Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune suma de 12.068,90 mii
lei pentru Servicii de proiectare
faza(PT+DE) asistență tehnică din
partea proiectantului și lucrări de
execuții Modernizare drumuri de

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
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1165.

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

interes local în com. Tigveni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune suma de 218,70 mii lei
pentru Apărare mal, pod -punctul
la Ionescu, com. Tigveni, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1166.

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

Se propune suma de 150,00 mii lei
pentru Amenajare teren sport,
Școala Generală I-IV Bârseștii de
Jos, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1167.

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

Se propune suma de 290,00 mii lei
pentru Racordare rețea canalizare
com. Valea Danului, jud. Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
680

1168.

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

Se propune suma de 150,00 mii lei
pentru Modernizare drumuri de
interes local, com. Valea Danului,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1169.

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

Se propune suma de 360,00 mii lei
pentru Pod Zmida, com. Valea
Danului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1170.

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

Se propune suma de 370,00 mii
lei pentru Pod Neluș, com. Valea
Danului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1171.

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

Se propune suma de 600,00 mii lei
pentru Stopare alunecare Drum
Comunal 243 Bănicești, com.
Valea Danului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1172.

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

Se propune suma de 7.669,00 mii
lei pentru Înființare sistem de
distribuție gaze naturale în satele
Valea Danului , Bănicești și
Vernești, aparținătoare com.Valea
Danului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1173.

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

Se propune suma de 1.500,00 mii
lei pentru Construire dispensar
Uman , sat Musătești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1174.

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

Se propune suma de 2.400,00 mii
lei pentru Construire Poduri peste
pârâul Valea Bădilii, sat Ungureni,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1175.

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

Se propune suma de 1.000,00 mii
lei pentru Construire Pod sat
Borovinești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1176.

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

Se propune suma de 1.000,00 mii
lei pentru Construire Pod pentru
acces stație de epurare în sat
Ungureni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1177.

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

Se propune suma de 1.000,00 mii
lei pentru Construire pod sat
Cerbureni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor Se
propune
respingerea
de investiții a proiectelor.
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1178.

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

Se propune suma de 1.000,00 mii
lei pentru Construire bază sportivă
în punctul islaz-La Brazi, sat
Ungureni, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1179.

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

Se propune suma de 1.000,00 mii
lei pentru Construire sala de sport
în pct.-Izlaz Valea Uleiului, sat
Valea Uleiului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1180.

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

Se propune suma de 500,00 mii lei
pentru construire teren de sport
multifuncțional la Școala Valea
Iașului, sat Ungureni, str. Neagoe
Basarab, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
687

1181.

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

Se propune suma de 500,00 mii lei
pentru Construire teren de sport
multifuncțional în Izlaz Valea
Uleiului, sat Valea Uleiului, jud.
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1182.

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

Se propune suma de 500,00 mii lei
pentruConstruire teren de sport
multifuncțional în pct.Scoala
Mușătești, sat Mușătești, str.Mihai
Eminescu, jud. Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1183.

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

Se propune suma de 4.941,850 mii
lei pentru Modernizarea sanțurilor
și trotuarelor de pe DN 7C ȘI 73C,
str.Vlad Țepeș, str.Nicolae
Bălcescu, Str.Valea Iașului,
str.Neagoe Basarab, sat Ungureni,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1184.

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

Se propune suma de 5.536,692 mii
lei pentru Extinderea rețelei de apă
în satele Bărbătești, Cerbureni și
Mușătești și modernizarea
racordurilor individuale la apă,
jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1185.

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

Se propune suma de 300,00 mii lei
pentru Captarea apelor de
adâncime prin forarea a 3 puțuri de
mare adancime în satele
Bărbătești, Cerbureni și Valea
Uleiului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1186.

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

Se propune suma de 200,00 mii lei
pentru Modernizarea serviciului de
iluminat public în comuna Valea
Iașului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1187.

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

Se propune suma de 4.210,00 mii
lei pentru Construire casa Cultură,
com Vedea, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1188.

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

Se propune suma de 22.500,00 mii
lei pentru Reabilitare și
modernizare drumuri comunale
L=15 km, com. Vedea, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1189.

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

Se propune suma de 15.351,71 mii
lei pentru Extindere rețea de
alimentare cu gaze naturale, com.
Vedea, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1190.

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

Se propune suma de 5.000,00 mii
lei pentru Modernizare drumuri de
interes local -12,5 km, com
Vlădești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1191.

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

Se propune alocarea sumei de
47,27 mii lei pentru Înființare
sistem supraveghere video în com.
Vulturești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1192.

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

Se propune alocarea sumei de
1150,00 mii lei pentru Grădinița
cu program normal Mâzgana, com.
Vulturești, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1193.

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

Se propune alocarea sumei de
135,00 mii lei pentru Înființare
rețea inteligentă de alimentare și
distribuție gaze naturale în com.
Vulturești
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1194.

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

Se propune alocarea sumei de
2694,22 mii lei pentru Extindere
rețea de canalizare și racorduri
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1195.

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

Se propune alocarea sumei de 97,
000 mii lei pentru construcție teren
multifuncțional (sală de sport) în
comuna Hârsești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1196.

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

Se propune alocarea sumei de 86,2
mii
lei
pentru
reabilitare,
modernizare, extindere și dotare
grădiniță cu program normal în
comuna Hârsești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1197.

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

Se propune alocarea sumei de
535,5 mii lei pentru modernizarea
străzii Gârlei, comuna Hârsești,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1198.

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

Se propune alocarea sumei de
381.302,99 mii lei pentru Punte pe
DC215 Poiana Târgului, sat
Bunești, comuna Mălureni, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1199.

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

Se propune alocarea sumei de
779.209,23 mii lei pentru,Punte in
Punctul
Minești,
comuna
Mălureni, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1200.

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

Se propune alocarea sumei de
74.068,56 mii lei pentru înlocuire
centrală termică Școala Primară
Zărnești, comuna Mălureni, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1201.

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

Se propune alocarea sumei de
6.112.089,93 mii lei pentru
Reabilitare DC216A, Zgaraoiesti,
Valea Butei, Soptana, comuna
Mălureni, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1202.

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

Se propune alocarea sumei de
222.479,65 mii lei pentru Înlocuire
conducte
instalație
Școala
Petre Tudose, comuna Mălureni,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1203.

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

Se propune alocarea sumei de
537.158,20
mii
lei
pentru
Modernizarea
sistemului
de
iluminat public pentru reducerea
consumului de energie electrică și
a cheltuielilor de întreținere prin

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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montare de iluminat cu LED, Administrației
comuna Mălureni, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
1204.

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

Se propune alocarea sumei de
9406,256 mii lei pentru Reabilitare
rețea de alimentare cu apă și
înființare de sistem de canalizare
menajeră și stație de epurare, sat
Stoenesti, comuna Stoenești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1205.

1206.

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

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

Se propune alocarea sumei de
328,440 mii lei pentru
Branșamente apă pentru obiectivul
– Reabilitare rețea de alimentare
cu apă și înființare sistem de
canalizare menajeră și stație de
epurare, sat Stoenești, comuna
Stoenești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
492,660 mii lei pentru Racorduri
canalizare pentru obiectivul –
Reabilitare rețtea de alimentare cu
apă și înființare sistem de
canalizare menjeră și stație de
epurare, sat Stoenești, comuna
Stoenești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1207.

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

Se propune alocarea sumei de
447,50 mii lei, pentru soluție
alternativă alimentare cu apă în
situații
de
urgență, comuna
Stoenești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1208.

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

Se propune alocarea sumei de
30377,494 mii lei pentru Înființare
distribuție gaze naturale în
localitatea
Piatra,
Stoenești,
Bădeni și Cotenești, comuna
Stoenești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1209.

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

Se propune alocarea sumei de
2000 mii lei pentru Proiect de
modernizare a centrului, sat
Stoenești pe DJ725, comuna
Stoenești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1210.

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

Se propune alocarea sumei de 800
mii lei pentru Proiect de reabilitare
școală din satul Stoenești, comuna
Stoenești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1211.

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

Se propune alocarea sumei de 900
mii lei pentru Construire grădiniță
cu program prelungit în satul
Stoenești, comuna Stoenești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1212.

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

Se propune alocarea sumei de
4802.90
mii
lei
pentru
Modernizare drum comunal DC22
Dâmbovicioara-Cabana Brusturet
în comuna Dâmbovicioara, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1213.

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

Se propune alocarea sumei de
4869.68
mii
lei
pentru
Modernizare
drumuri
locale
comuna Dâmbovicioara, județul
Argeș – Stațiune turistică de
interes național, Brusturet în
comuna Dâmbovicioara, județul
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1214.

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

Se propune alocarea sumei de
12211.53 mii lei pentru Înființare
și extindere gaze naturale în
comuna Dâmbovicioara, județ
Arges
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1215.

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

Se propune alocarea sumei de
12938.44 mii lei pentru Canalizare
în comuna Dâmbovicioara, județ
Arges
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1216.

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

Se propune alocarea sumei de
49266.62
mii
lei
pentru
Reabilitarea,
conservarea
și
punerea în valoare a Cetății
Oratea, în comuna Dâmbovicioara,
județ Arges
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1217.

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

Se propune alocarea sumei de 480 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru Construire pistă de investiții a proiectelor.
pentru bicicliști în comuna
Dâmbovicioara, județ Arges
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1218.

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

Se propune alocarea sumei de
41.941,00
mii
lei
pentru
Modernizare DJ 731 D, km
7+450-19+674, L=12,224 km
județul Argeș”, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1219.

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

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
1.472,73 mii lei pentru Pod peste de investiții a proiectelor.
râul Neajlov, în satul Siliștea,
comuna Căteasca, județul Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1220.

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

Se propune alocarea sumei de
25.019,00
mii
lei
pentru
Modernizare DJ 703 B Padureți
(DJ 679) - Costești (DN 65 A), km
48+975 - 59+287, L = 10,312 km,
la Lunca Corbului și Costești,
județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1221.

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

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
56.780,14 mii lei pentru Laborator de investiții a proiectelor.
de Radioterapie Spitalul Județean
de Urgență Pitești, județul Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1222.

1223.

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

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

Se propune alocarea sumei de
70.081,00
mii
lei
pentru
Amenajare corp clădire spital
existent și extindere conform
normativelor în
vigoare și
extindere corp clădire spital în
regim S+P+2E parțial Spitalul de
Psihiatrie Buget local "Sfânta
Maria" Vedea, județul Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru înființare teren de
sport multifuncțional în satul
Urluieni, Comuna Bârla, județ
Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1224.

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

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru modernizare,
renovare și dotare Cămin Cultural
în sat Mozăceni Vale, Comuna
Bârla, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1225.

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

Se propune alocarea sumei de 550
mii lei pentru lucrări de înlocuire
învelitoare și reabilitare energetică
a anvelopei la Școala Gimnazială
nr.1 Bârla, Comuna Bârla, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1226.

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

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru extindere rețea
alimentare cu apă în satele
Mozăceni Vale și Bârla și
înființare rețea alimentare cu apă
în satele Uruluieni, Afrimești,
Zuvelcați,
Brabeti,Selareasca,
Ciocesti, Mandra și Malu, Comuna
Bârla, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1227.

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

Se propune alocarea sumei de
5.000 mii lei pentru reabilitare
școală
gimnazială
nr.1
Poienari,comuna Poienarii de
Muscel, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1228.

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

Se propune alocarea sumei de 21 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru asfaltare DC42 de investiții a proiectelor.
Valea Îndărăt, comuna Poienarii
de Muscel, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1229.

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

Se propune alocarea sumei de
15.680 mii lei pentru Înființare
sistem de distribuție gaze naturale
– rețea inteligentă în comuna
Miroși, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1230.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
502,230 mii lei pentru gospodărie de investiții a proiectelor.
de apă în satul Surdulești, comuna
Miroși, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1231.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
15.000 mii lei pentru modernizare de investiții a proiectelor.
drumuri în comuna Miroși, județ
Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1232.

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

Se propune alocarea sumei de
482.552 mii lei pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră
prin eficientizarea sistemului de
iluminat public în comuna Miroși,
, județ Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1233.

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

Se propune alocarea sumei de
1.528 mii lei pentru Extinderea
rețelei de faze naturale în satul
Podu Broșteni, tronson I, tronson
II, tronson III, satul Broșteni, satul
Lăceni, străzile Necșulelti, Viilor,
Alexandriei, Fundătura Eleșteu,
Fundătura Berzei,
Cumpenii,
Mărgăritarului, jud. Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1234.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
410,48 mii lei pentru execuție de investiții a proiectelor.
podeț strada Industriei în orașul
Costești, județul Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1235.

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

Se propune alocarea sumei de
430.8 mii lei pentru realizarea
lucrărilor de asfaltare în orașul
Costești, pe străzile Industriei,
Fundătura, Eleșteu, Circeana,
Fundătura Berzei și Aleea Gării
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1236.

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

Se propune alocarea sumei de
316,53 mii lei pentru dotarea
atelierului școlar din cadrul
Liceului Tehnologic Costești cu
echimpament specific – tractor cu
remorcă, în orașul Costești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1237.

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

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
499,8 mii lei pentru punerea în de investiții a proiectelor.
siguranță a acumulării Starci, în
orașul Costești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1238.

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

Se propune alocarea sumei de 160 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru achiziționare pietriș de investiții a proiectelor.
în orașul Costești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1239.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
491,44 mii lei pentru reabilitare și de investiții a proiectelor.
modernizare cămin elevi la Liceul
Teoretic Costești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1240.

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

Se propune alocarea sumei de 90
mii lei pentru centrală termică de
pardoseală pe gaz, cu condensație
200-300 KW-Corp C3, în orașul
Costești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1241.

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

Se propune alocarea sumei de
14.700 mii lei pentru prima
înființar rețea publică de apă uzată
și modernizare rețea publică de
apă în satele Lăzărești și Moșoaia,
comuna Moșoaia, județ Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1242.

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

Se propune alocarea sumei de
15.500 mii lei pentru prima
înființare rețea publică de apă
uzată și modernizare rețea publică
de apă în sateșe Ciocănăi, Bătrâni
și Lăzărești, comuna Moșoaia,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1243.

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

Se propune alocarea sumei de
3.500 mii lei pentru modernizare
drum local str. Olteni, sat Smeura,
comuna Moșoaia, județ Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1244.

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

Se propune alocarea sumei de 250
mii
lei
pentru
extinderea
conductelor de distribuție gaze
naturale în comuna Moșoaia,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1245.

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

Se propune alocarea sumei de
1.139,84 mii lei pentru asflatarea
Drumului Bolovanului, comuna
Albeștii de Muscel, Județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1246.

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

Se propune alocare asumei de 331 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru asflatare Ulița Pisc, de investiții a proiectelor.
comuna Albeștii de Muscel, Județ
Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1247.

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

Se propune alocarea sumei de 493 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru asflatare Ulița Valea de investiții a proiectelor.
Strigoiului, comuna Albeștii de
Muscel, Județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1248.

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

Se propune alocarea sumei de 188
mii lei pentru asflatare uliță până
în plai, comuna Albeștii de
Muscel, Județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1249.

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

Se propune alocarea sumei de 338 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru Asflatare Ulița de investiții a proiectelor.
Coman, comuna Albeștii de
Muscel, Județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1250.

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

Se propune alocarea sumei de 329 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru Asflatare Ulița Glod, de investiții a proiectelor.
comuna Albeștii de Muscel, Județ
Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1251.

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

Se propune alocarea sumei de 147
mii lei pentru asfaltare Ulița
Strigoiu, comuna Albeștii de
Muscel, Județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1252.

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

Se propune alocarea sumei de 169 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru asfaltare Ulița Ene de investiții a proiectelor.
Ion, comuna Albeștii de Muscel,
Județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1253.

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

Se propune alocarea de 446 mii lei
pentru asfaltare Ulița Deal Greci,
comuna Albeștii de Muscel, Județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1254.

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

Se propune alocarea sumei de 510 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru asfaltare Ulița de investiții a proiectelor.
Plai, comuna Albeștii de Muscel,
Județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
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1255.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de 142 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru Asfaltare Ulița Calea de investiții a proiectelor.
Târgului, comuna Albeștii de
Muscel, Județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1256.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
2800 mii lei pentru Studii Cămin de investiții a proiectelor.
Cultural sat Albești, comuna
Albeștii de Muscel, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1257.

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

Se propune alocarea sumei de
1200 mii lei pentru Studii Cămin
Cultural, SAT Cândești, comuna
Albeștii de Muscel, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1258.

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

Se propune alocarea sumei de 750 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru Dali Modernizare de investiții a proiectelor.
sistem iluminat public în comuna
Albeștii de Muscel, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1259.

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

Se propune alocarea sumei de
18000 mii lei pentru canalizarea și
epurarea apelor uzate menajere în
comuna Albeștii de Muscel, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
730

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1260.

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

Se propune suma de 14000 mii lei
pentru
modernizare
drumuri
comunale în comuna Albeștii de
Muscel, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1261.

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

Se propune alocarea sumei de 603
mii lei pentru Consolidare,
modernizare renovare și dotare
Cămin Cultural sat Aninoasa,
comuna Aninoasa, județ Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1262.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
2424 mii lei pentru Modernizarea de investiții a proiectelor.
rețelei de drumuri de interes local
în comuna Aninoasa, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1263.

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

Se propune alocarea sumei de 569 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru Constructia și de investiții a proiectelor.
dotarea grădiniței din satul Slănic,
comuna Aninoasa, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
732

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1264.

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

Se propune alocarea sumei de 154 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru studiu fezabilitate de investiții a proiectelor.
proiect gaze, comuna Aninoasa,
județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1265.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
71,400 mii lei pentru contract de investiții a proiectelor.
consultanță rețea gaze, comuna
Aninoasa, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
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1266.

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

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de 154 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru proiect actualizare de investiții a proiectelor.
PUG, comuna Aninoasa, județ
Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1267.

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

Se propune alocarea sumei de 100 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru proiect identificare de investiții a proiectelor.
cadastrală drumuri locale, comuna
Aninoasa, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1268.

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

Se propune alocarea sumei de 70 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru ridicări tipografice de investiții a proiectelor.
drumuri locale, comuna Aninoasa,
județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1269.

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

Se propune alocarea sumei de 151
mii lei pentru proiect introducere
sistem monitorizare video în
localitate, comuna
Aninoasa,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1270.

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

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de 200 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru proiect construcție de investiții a proiectelor.
pod Olteni, comuna Aninoasa,
județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1271.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
54,740 mii lei pentru proiect de investiții a proiectelor.
construcție dispensar în comuna
Aninoasa, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1272.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
35,700 mii lei pentru proiect de investiții a proiectelor.
construcție sală sport în comuna
Aninoasa, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
încheie cu
Administrației
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1273.

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

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
48,790 mii lei pentru proiect de investiții a proiectelor.
construcție bază sportivă, comuna
Aninoasa, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1274.

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

Se propune alocarea sumei de
154,700 mii lei pentru proiect
modernizare prin asfaltare drumuri
locale – proiectare și consultanță,
comuna Aninoasa, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1275.

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

Se propune alocarea sumei de
553,48 mii lei pentru amenajare
teren de sport, comuna
Dârmănești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1276.

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

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de 580 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei Regularizare pârâu Valea de investiții a proiectelor.
Rizii, comuna Dârmănești, județ
Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
739

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1277.

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

Se propune alocarea sumei de
619,16 mii lei pentru modernizare
și asfaltare drum local Briceag în
satul Piscani, comuna Dârmănești,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1278.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
495,00 mii lei pentru modernizare
și asfaltare drum local Zetreanu în
satul Piscani, comuna Dârmănești,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1279.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
158,00 mii lei pentru Actualizare
Plan Urbanistic General , comuna
Dârmănești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1280.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
200,00 mii lei pentru Reabilitate de investiții a proiectelor.
Cămin
cultural,
comuna
Dârmănești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1281.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
3000 mii lei pentru Canalizare
menajeră și stație de epurare în
satele Piscani și Negreni, comuna
Dârmănești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1282.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
30408.41 pentru Înființare rețea de de investiții a proiectelor.
distribuție gaze naturale, comuna
Dârmanești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1283.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
506,94 mii lei pentru Construire de investiții a proiectelor.
Sală Sport Școala cu cls. I-VIII,
comuna Dârmanești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1284.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
3387,88 mii lei pentru Canalizare
menajeră și stație epurare în satele
Dârmănești și Valea Rizii, comuna
Dârmanești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1285.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/ Se propune alocarea sumei de
Alineat 38 Programul Național de 3.500 mii lei pentru asflatare străzi
Dezvoltare
Locală,
Ministerul Comuna Căteasa, jud. Argeș
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
744

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1286.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
29.340.000 lei pentru rețea de
canalizare și epurare ape uzate
menajere, comuna Căteasca, județ
Argeș, comuna Căteasca, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1287.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de Sprijinirea în realizarea obiectivelor
1.503.772 lei pentru amenajare de investiții a proiectelor.
gospodărie satul Siliștea, comuna
Căteasca, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
745

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1288.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
6.423.446 lei pentru rețea
canalizare menajeră, satele
Catanele-Recea, comuna Căteasca,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1289.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
10.695.247 lei pentru Înființare
sistem de canalizare satele
Căteasca Coseri, comuna
Căteasca, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1290.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
2.564,34 mii lei pentru sistem de
alimentare cu apă în satele
Ciomăgești, Fedeleșoiu, Beculești,
comuna Ciomăgești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1291.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
954,19 mii lei pentru consolidare
extindere, modernizare și
reabilitare dispensar sat Cungrea,
comuna Ciomăgești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1292.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
2.605,15 mii lei pentru
consolidare, extindere,
modernizare și reabilitare Școala
Ciomăgești, comuna Ciomăgești,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1293.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
300,00 mii lei pentru consolidare
versant de pământ în vederea
clădirii dispensarului din sat
Cungrea, comuna Ciomăgești,
județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1294.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
17.927,36 mii lei pentru
modernizare drumuri comunale
DC 188 Ciomăgești-Dogari jud
Olt L=4,0 KM și DC 193
Ciomăgești-Păunești L=3.6 KM,
comuna Ciomăgești, județ Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
1295.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 20
mii lei pentru strategia de
dezvoltare, comuna Coșești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

1296.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 50
mii lei pentru achiziție cameră de
luat vederi, extindere, comuna
Coșești, județ Argeș

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1297.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 50
mii lei pentru achiziție cameră de
luat vederi, extindere, comuna
Coșești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1298.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru lucrări de
regularizare și amenajare gârlă în
satul Petrești, comuna Coșești,
județ Argeș
Deputat Simona Bucura-

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
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aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1299.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 50
mii lei pentru achiziționare
centrală termică cu combustibil
solid și accesorii necesare
funcționării acesteia la Școala
Gimnaziala Coșești, comuna
Coșești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Sursa de finanţare:
Fondurile alocate Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Grup Parlamentar PSD
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1300.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru reparații capitale
acoperiș Școala Gimnazială
Leicești, comuna Coșești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1301.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru proiectare,
modernizare drumuri comunale,
comuna Coșești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
Administrației
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1302.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
8.320 mii lei pentru reabilitare,
modernizare și extindere sistem de
alimentare cu apă , comuna
Coșești, județ Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1303.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 134
mii lei pentru modernizarea și
extinderea sistemului de canalizare
în satele Petrști, Coșești, Pacioiu,
Leicești, comuna Coșești, județ
Argeș
Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul beneficiarii contracte de finanțare ,
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Administrației
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
754

Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1304.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 55 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru înființare rețea gaze de investiții a proiectelor.
naturale în comuna Coșești, județ
Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

1305.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 170 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru teren de sport pentru de investiții a proiectelor.
activități sportive SF,PT, execuție,
comuna Coșești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Deputat Simona BucuraAdministrației
Oprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
755

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1306.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de
1.360 mii lei pentru asfaltare drum
local Dealul Coșeștilor+Drum
Local Coșești Dealm L=1000M,
comuna Coșești, județ Argeș,
PT+EXECUȚIE

Sprijinirea în realizarea obiectivelor
de investiții a proiectelor.
Sursa de finanţare:
Fondurile alocate Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Deputat Simona BucuraOprescu
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

1307.

Capitol 7001/Titlul 51/Articol 02/
Alineat 38 Programul Național de
Dezvoltare
Locală,
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune alocarea sumei de 75 Sprijinirea în realizarea obiectivelor
mii lei pentru actualizare PUG, de investiții a proiectelor.
comuna Coșești, județ Argeș
Sursa de finanţare:
Fondurile
alocate
Ministerul
Deputat Simona BucuraDezvoltării, Lucrărilor Publice și
Oprescu
Administrației
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
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1308.

Anexa 3/15/02
7001.51.02.38
Programul Național de Dezvoltare
Locală – Bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației.

Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Finanțarea
obiectivului
de
investiții “Proiectare, construire și
dotare dispensar medical cu
cabinet stomatologic. Comuna
Colonești, Județul OLT”, cu
suma de 15.000 mii lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestei investiții,
cetățenii din Comuna Colonești ,
vor avea acces la servicii medicale
stomatologice
moderne,
crește
gradul de sănătate publică și se
îmbunătățesc condițiile de viată, se
creează locuri de muncă și noi
oportunități
de
dezvoltare
Autori:
Marius Ionel Iancu, deputat economică și socială.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
PSD
Cătălin Ion Grecu, deputat PSD Alte servicii publice generale, titlul
Florin Ionuț Barbu, deputat 50 – TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervă
PSD
Adrian Ionuț Chesnoiu, deputat bugetară la dispoziția Guvernului.
PSD
Florin Emil Albotă, deputat PSD
Paul Stănescu, senator PSD
Siminica Mirea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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1309.

1310.

Anexa
3/15/02
Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației- Programul Național
de Dezvoltare Locală – Etapa II

Anexa nr. 3/15 - Ministerul
Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol
2/Alineat 38 - Programul Naţional
de Dezvoltare Locală

Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor publice și
administrației – Programul PNDL
II sunt prevăzute credite de
angajament în suma 397.390 mii
lei de și credite bugetare în suma
de 3.501.500 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 300
mii lei,
Modernizare DJ 172D, - Lot 1, km
5+115-11+578,
tronson 2,
Colibița-Mița - județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD
Se propune alocarea sumei de
3.000 mii lei pentru modernizarea
și reabilitarea zonei protejate a
Ansamblului monumental Calea
Eroilor din Târgu Jiu, „AXA
BRÂNCUȘI”

Investitia va asigura un grad sporit
de confort cetățenilor. Va crește
siguranța în trafic și va contribui la
diminuarea suspensiilor solide și a
cantitații de dioxid de carbon

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului se repartizează unor
Ordonatori principali de credite pe
bază de Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Ansamblul Monumental ”Calea
Eroilor” din Târgu Jiu reprezintă cel
mai important obiectiv turistic din
județul Gorj. Muzeul în aer liber
găzduiește cele mai importante
opere ale marelui sculptor gorjean,
Constantin Brâncuși, respectiv Masa
Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta
Sărutului și Coloana Infinitului. În
Autor:
Deputat Mihai Weber (PSD)
2017 a fost aprobat proiectul cu
Deputat Claudiu Manta (PSD)
denumirea „Modernizarea și
Senator Ionel-Cristinel Rujan reabilitarea zonei protejate a
(PSD)
Ansamblului monumental Calea
Grup Parlamentar PSD
Eroilor din Târgu Jiu, „AXA
BRÂNCUȘI””, în valoare de
aproape 40 de milioane de euro.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
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Reabilitarea tronsonului stradal,
care face legătura între cele mai
importante opere brâncuşiene,
presupune ample lucrări de înlocuire
a carosabilului, eliminarea reţelelor
electrice de pe stâlpi sau
modernizarea iluminatului public,
lucrări care vor pune în valoare
operele lui Constantin Brâncuși.
Până acum, doar un sfert din
întreaga sumă a fost alocată acestui
proiect, adică aproximativ 10
milioane de euro. Pentru finalizarea
lucrărilor, Guvernul trebuie să
aprobe și cele 30 de milioane de
euro, nu doar pentru că reprezintă o
oportunitate de dezvoltare a
Municipiului Târgu Jiu, ci și ca un
omagiu adus lui Brâncuși, ale cărui
opere pot atrage zeci de mii de
vizitatori anual.

1311.

Anexa nr. 3/15 - Ministerul
Dezvoltării
Regionale,
Administraţiei
Publice
şi
Fondurilor Europene
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol
2/Alineat 38 - Programul Naţional
de Dezvoltare Locală

Se propune alocarea sumei de
1.850 mii lei pentru reabilitarea și
modernizarea imobilului situat în
municipiul Târgu-Jiu, str. Nicolae
Titulescu, nr. 8, județul Gorj
– Casa Tineretului

Autor:

Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor aferente
Programului Național de Dezvoltare
Locală
Casa Tineretului din Municipiul
Târgu Jiu trebuie reabilitată. În acest
imobil ar urma să își desfășoare
activitatea Școala Populară de Artă
din Târgu Jiu sau Ansamblul
profesionist ”Doina Gorjului”.
Acesta din urmă funcționează întrun spațiu insalubru, grav afectat
inclusiv la structura de rezistență,

lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
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Deputat Mihai Weber (PSD)
Deputat Claudiu Manta (PSD)
Senator Ionel-Cristinel Rujan
(PSD)
Grup Parlamentar PSD

1312.

Anexa nr. 3/15 - Ministerul
Dezvoltării
Regionale,
Administraţiei
Publice
şi
Fondurilor Europene
Capitolul
5001
/
Grupa
51/Articol 2/Alineat 38 Programul
Naţional
de
Dezvoltare Locală

Se propune alocarea sumei de
5.589 mii lei pentru reabilitare
drum județean 671, ce traversează
localitățile (DN 67D ) Apa
Neagră- Padeș - CălugăreniCloșani -Valea Mare, județul
Gorj”, L=17,987 km
Autor:
Deputat Mihai Weber (PSD)
Deputat Claudiu Manta (PSD)
Senator Ionel-Cristinel Rujan
(PSD)
Grup Parlamentar PSD

respectiv în Casa de Cultură a
Sindicatelor, iar siguranța angajaților
este pusă în pericol. Modernizarea
Casei Tineretului ar aduce un plus
de valoare Municipiului Târgu Jiu și
județului Gorj, deopotrivă.
Intervenția asupra acestui imobil
trebuie să se facă de urgență,
deoarece timpul și-a pus amprenta
grav asupra sa, fiind afectat în foarte
mare parte. Orice întârziere poate
atrage după sine degradări în și mai
mare măsură, fapt care va implica
alte costuri suplimentare în vederea
reabilitării imobilului.
Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor aferente
Programului Național de Dezvoltare
Locală
2021, declarat Anul Tudor
Vladimirescu, marchează împlinirea
a 200 de ani de la Revoluția condusă
de pandurul Tudor Vladimirescu. În
acest an, localitatea Padeș, străbătută
de drumul județean 671, va găzdui
unele dintre cele mai importante
evenimente închinate bicentenarului.
Astfel, nu se pune la îndoială
oportunitatea modernizării
tronsonului de aproape 18 km. Mai
mult decât atât, traseul Padeș-Valea
Mare prezintă un important potențial
turistic datorită așezării geografice,
care poate fi pus în valoare printr-o

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
760

infrastructură modernă. Vorbim,
deci, despre dezvoltarea a cinci
localități pe toate planurile, mai ales
din punct de vedere turistic.

1313.

Anexa nr. 3/15 - Ministerul
Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol
2/Alineat 38 - Programul Naţional
de Dezvoltare Locală

Se propune alocarea sumei de
6.614 mii lei pentru modernizare
drum județean (605A), cu originea
la limita cu județul Dolj, ce
traversează localitățile Petrăchel,
Dănciulești, Hălăngești, Rădinești,
Bibulești,Obârșia, până la limita
cu județul Vâlcea”, L=18,290 km
Autor:
Deputat Mihai Weber (PSD)
Deputat Claudiu Manta (PSD)
Senator Ionel-Cristinel Rujan
(PSD)
Grup Parlamentar PSD

1314.

Anexa nr. 3/15 - Ministerul
Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol
2/Alineat 38 - Programul Naţional
de Dezvoltare Locală

Se propune alocarea sumei de
7.100 mii lei pentru modernizare
drum județean (605B), cu originea
în DN 6B, ce traversează
localitățile Brătești, Baloșani,
Stejari, Popești Stejari, Piscoiu,
Obârșia”, L=21,506 km,

ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor aferente
Programului Național de Dezvoltare
Locală
Modernizarea Drumului Județean
605 A face parte din Planul de
Dezvoltare al Județului Gorj, asumat
de autoritățile județene, ca răspuns la
nevoile oamenilor din cele șase
localități traversate de acest tronson.
Asupra celor 18,2 km nu s-a mai
intervenit de foarte mult timp, acesta
având nevoie de un proiect amplu de
modernizare. Starea deplorabilă în
care se află impune o intervenție de
urgență, astfel că este imperios
necesar ca banii să fie alocați din
Bugetul pe anul 2021.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
Sursa
de
finanțare:
prin ordin al ministrului dezvoltării,
redistribuirea sumelor aferente lucrărilor publice și administrației.
Programului Național de Dezvoltare
Locală
Drumul județean 605 B reprezintă
Se
propune
respingerea
un adevărat calvar pentru șoferii
amendamentului întrucât: Ministerul
care tranzitează zona. Nenumăratele Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
solicitări venite din partea oamenilor Administrației
încheie cu
din cele șase localități trebuie luate
beneficiarii contracte de finanțare ,
în considerare. În imaginile apărute pe o perioadă de maximum 4 ani, în
în spațiul public se vede foarte clar
limita creditelor de angajament
761

Autor:
Deputat Mihai Weber (PSD)
Deputat Claudiu Manta (PSD)
Senator Ionel-Cristinel Rujan
(PSD)
Grup Parlamentar PSD

1315.

Anexa nr. 3/15 - Ministerul
Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol
2/Alineat 38 - Programul Naţional
de Dezvoltare Locală

Se propune alocarea sumei de
8.188 mii lei pentru modernizare
drum
județean
(674B)
ce
traversează localitățile Negomir,
Artanu, Valea Racilor, Raci,
Nucetu, Baniu, Borăscu, Gura
Menți, Menții din Dos, până la
limita cu județul Mehedinți” –
L=31,353 km
Autor:
Deputat Mihai Weber (PSD)
Deputat Claudiu Manta (PSD)
Senator Ionel-Cristinel Rujan
(PSD)
Grup Parlamentar PSD

că pe o anumită porțiune de drum,
una din benzile de circulație aproape
că a dispărut, iar traficul se
desfășoară pe o singură bandă de
mers. Oricare altă intervenție asupra
tronsonului de 21,5 km nu se
justifică, astfel că este nevoie de
lucrări complexe la structura de
rezistență a acestui drum. Doar
printr-un amplu proiect de
modernizare pe întreaga lungime de
21 de km se poate vorbi despre o
lucrare trainică.
Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor aferente
Programului Național de Dezvoltare
Locală
Drumul județean 674 B, care
traversează nu mai puțin de 10
localități din județul Gorj, are
nevoie urgentă de modernizare.
Acesta reprezintă una dintre porție
de intrare în Gorj, făcând legătura cu
județul Mehedinți. În fiecare an,
asupra acestui tronson s-au executat
lucrări de reparații și întreținere, iar
cheltuielile efectuate se ridică la
sume foarte mari pentru lucrări a
căror rezistență este limitată. Astfel ,
modernizarea tronsonul respectiv ar
reduce foarte mult cheltuielile
anuale de întreținere și, totodată, ar
spori confortul participanților la
trafic.

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor aferente
Programului Național de Dezvoltare
Locală
1316 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 6.237 mii lei pentru
obiectivul ”Extindere alimentare
cu apă și înființare canalizare” comuna Budureasa, jud. Bihor.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

3/15/27Bugetul
1317 Anexa
Ministerului Lucrărilor Publice,
dezvoltării și administrației, ,
Programul național de interes public
sau social, nr. Program 1324
(program derulat prin Compania
Națională
de
Investiții),
Subprogramul Săli de sport

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
SURSA DE FINANȚARE: Fondul finanţarea unor cheltuieli urgente
de rezervă aflat la dispoziția sau neprevăzute apărute în timpul
primului ministru
exerciţiului bugetar

Pentru obiectivul de investiții
„Construire
Sală
Polivalentă
Timișoara, 16.000 de locuri, aleea
FC Ripensia nr. 35-37”, derulat de
CNI, în primele luni din anul 2021
se finalizează licitația pentru studiul
de prefezabilitate, studiul de trafic și
Autori:
studiul de impact asupra mediului.
Alfred-Robert Simonis – deputat
Această suplimentare de fonduri este
PSD
necesară pentru a doua etapă a
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
proiectării,
respectiv
realizarea
PSD
studiului de fezabilitate și începerea
Eugen Dogariu – senator PSD
construcției Sălii polivalente, având
Sebastian Răducanu – senator PSD în vedere Programul Timișoara –
Se
propune
suplimentarea
bugetului pentru acest program cu
suma de 5000 mii lei pentru
obiectivul de investiții:
„Sala
Polivalentă Timișoara”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
763

Grupul parlamentar PSD

Capitală Europeană a Culturii în
anul 2023.
Sursa de finanțare: Realocare din
Fondul de rezervă al Guvernului,
buget MFP – Acțiuni Generale, cod
50.01.

1318 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se
propune
suplimentarea
bugetului pentru acest program cu
suma de 10.000 mii lei pentru
obiectivul de investiții: stadion
Dan Păltinișanudin Timișoara
pentru studii și lucrări de pregătire
de șantier.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Această suplimentare este necesară
pentru urgentarea
proiectării și
construcției
stadionului
Dan
Păltinișanu.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: realocare din publice, Fondul de rezervă la
Fondul de rezervă al Guvernului, dispoziţia
Guvernului
se
unor
Ordonatori
buget MFP – Acțiuni Generale, cod repartizează
principali de credite pe bază de
50.01.
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

764

1319 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 119 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare pod
comuna Budureasa, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1320 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
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Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 30 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare Piața
Ceica, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1321 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 200 mii lei pentru
obiectivul ”Construcție capelă
mortuară, loc. Ceișoara, com.
Ceica, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1322 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 320 mii lei pentru
obiectivul ”Construcție capelă
mortuară, loc. Dușești, com. Ceica,
jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1323 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 150 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare fațadă
Primăria Ceica, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 450 mii lei pentru
obiectivul ”Asfaltare străzi și
construcție pod loc. Corbești, com.
Ceica, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 131 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare străzi în
loc. Gepiu -Colonie, com. Gepiu,
jud. Bihor.”
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1326 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 250 mii lei pentru
obiectivul ”Extindere Școala
gimnazială din Husasău de Tinca,
jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1327 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 300 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare străzi în
com. Husasău de Tinca, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1328 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 195 mii lei pentru
obiectivul ”PT rețea de distribuție
de gaze naturale în comuna Ineu satele Ineu, Botean și Husasău de
Criș, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

769

1329 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 517 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare strada 10,
tronson 2, loc. Husasău de Criș,
com. Ineu, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

1330 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 517 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare strada 10,
tronson 3, loc. Husasău de Criș,
com. Ineu, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1331 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 212 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare și
modernizare Școală în loc.
Remetea, com. Remetea, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

1332 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 6 mii lei pentru obiectivul
”Modernizare iluminat public
stradal în com. Remetea, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1333 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 3.154 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare drumuri
comunale și străzi în com.
Remetea, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1334 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 250 mii lei pentru
obiectivul ”Înființare rețea de
canalizare și stație de epurare în
loc. Remetea și loc. Șoimuș, com.
Remetea, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1335 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 8.810 mii lei pentru
obiectivul ”Canalizare com.
Sâmbăta, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1336 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 3.803 mii lei pentru
obiectivul ”Alimentare cu apă
com. Sâmbăta, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1337 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 710 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare străzi,
com. Sâmbăta, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1338 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 135 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare Grădiniță
cu program normal loc. Rogoz,
com. Sâmbăta, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1339 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 97 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare Școala
gimnazială loc. Sâmbăta, com.
Sâmbăta, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1340 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 2.843 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare
infrastructură rutieră de interes
local în loc. Cihei, com.
Sânmartin, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1341 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 3.468 mii lei pentru
obiectivul ”Extinderea proiectului
de modernizare străzi în Cartierul
Nou, loc. Sînmartin, com.
Sînmartin, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1342 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 17.979 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare drumuri
și străzi în com. Uileacu de Beiuș,
jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1343 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 10.449 mii lei pentru
obiectivul ”Înființare sistem de
canalizare menajeră în loc. Forău
și Extindere sistem de alimentare
cu apă în loc. Forău, Prisaca,
Vălani de Beiuș și Uileacu de
Beiuș, com. Uileacu de Beiuș, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD
AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 776 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare Centru de
permanență dispensar în com.
Uileacu de Beiuș, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 6.556 mii lei pentru
obiectivul ”Proiectare - faza
adaptare la amplasament și
asistența tehnică din partea
proiectantului și execuție lucrări
Sala de sport școlară din loc.
Forău, com. Uileacu de Beiuș, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD
AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 5.223 mii lei pentru
obiectivul ”Lucrări prioritare de
extindere și reabilitare a rețelelor
de alimentare cu apă și canalizare
în com. Câmpani, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 6.406 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare și
reabilitare drumuri comunale
DC143 și DC257 și străzi în com.
Câmpani, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1348 MINISTERUL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 5.991 mii lei pentru
obiectivul ”Îmbunătățirea
infrastructurii de apă și apă uzată
în loc. Tulca, com. Tulca, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 1.240 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare școală și
grădiniță în loc. Bucuroia, com.
Copăcel, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 430 mii lei pentru
obiectivul ”Reabilitare Grădinița
cu program normal nr. 3 din loc.
Dernișoara, com. Derna, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 7.000 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare străzi de
interes local, com. Derna, jud.
Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 1.800 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare extindere
Școala din loc. Bulz, com. Bulz,
jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 1.400 mii lei pentru
obiectivul ”Extindere Alimentare
cu apă a satului Remeți, com.
Bulz, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 6.500 mii lei pentru
obiectivul ”Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere în com. Bulz,
jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 9.440 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare drumuri
comunale și străzi în comuna

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
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Borod, jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 9.657 mii lei pentru
obiectivul ”Extindere alimentare
cu apă potabilă și canalizare ape
uzate menajere în comuna Borod,
jud. Bihor.”

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
783

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 128 mii lei pentru
obiectivul ”Construire Centru
medical și de permanență în
localitatea Borod, com. Borod,
jud. Bihor.”
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

exerciţiului bugetar
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 1.593 mii lei pentru
obiectivul ”Modernizare și
extindere Grădinița cu program
normal nr. 1 Borod, com. Borod,
jud. Bihor.”
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 300 mii lei pentru
obiectivul ” Construire Capelă
mortuară în localitatea Căpâlna,
com. Căpâlna, jud. Bihor.”
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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ADMINISTRAȚIEI
Anexa nr. 3/15

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 230 mii lei pentru
obiectivul ” Modernizare stradă în
localitatea Săldăbagiu Mic, com.
Căpâlna, jud. Bihor.”
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Continuarea/finalizarea lucrărilor de
investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea
unității administrativ teritoriale, la
creșterea atractivității acesteia, dar
mai ales la îmbunătățirea vieții
locuitorilor.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Pentru PNDL II sunt prevăzute
1361 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
credite de angajament în suma
Administrației – Programul PNDL II 397.390 mii lei de și credite
bugetare în suma de 3.501.500 mii
lei.
Se propune suplimentarea cu suma
de 380 mii lei pentru proiectul înființare sistem de alimentare cu
apă, Comuna Bisoca, Județul
Buzău

Asigurarea accesului la alimentare
cu apă pentru locuitorii din comună
este absolut necesară și aduce
îmbunătățirea condițiilor de trai.

Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Capitol 50.01
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Pentru PNDL II sunt prevăzute
1362 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
credite de angajament în suma
Administrației – Programul PNDL II 397.390 mii lei de și credite
bugetare în suma de 3.501.500 mii
lei.
Se propune suplimentarea cu 690
mii lei pentru extindere sistem de
alimentare cu apă și canalizare în
satul Mucești-Dănulești, Comuna
Buda, Județul Buzău
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

propune
suplimentarea
1363 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI cu
suma de 200 mii lei pentru
extindere rețele de canalizare în
comuna Gherăseni, Județul Buzău.

Asigurarea accesului la alimentare
cu apă și canalizare pentru locuitorii
din comună este necesară și duce la
îmbunătățirea condițiilor de trai.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al dispoziţia
Guvernului
se
unor
Ordonatori
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni repartizează
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, principali de credite pe bază de
Capitol 50.01
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Extinderea rețelei de canalizare este
absolut
necesară
și
aduce
îmbunătățirea condițiilor de trai
pentru locuitorii din comună.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al repartizează
unor
Ordonatori
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Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD Capitol 50.01
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

1364 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 1.427 mii lei pentru înființare
Administrației, bugetul CNI
sistem canalizare apă uzată
menajeră în satele Cârligu Mic,
Cârligu Mare, Văcăreasca, Casota
și Corbu, Comuna Glodeanu
Siliștea, Județul Buzău.

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Înființarea sistemului de canalizare
apă uzată menajeră în satele Cârligu
Mic, Cârligu Mare, Văcăreasca,
Casota și Corbu, Comuna Glodeanu
va asigura accesul la servicii publice
esențiale.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al principali de credite pe bază de
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Hotărâre a Guvernului pentru
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD generale, 50.01, Anexa 3/65/01, finanţarea unor cheltuieli urgente
Lungu Romeo-Daniel, deputat Capitol 50.01
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exerciţiului bugetar
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

propune
respingerea
1365 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma Finanțarea acestor obiective aduce Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 1.330 mii lei pentru extindere îmbunătățirea
calității
vieții amendamentului intrucat:-Sursa de
Administrației, bugetul CNI
sistem de alimentare cu apă și locuitorilor din comună.
finanţare nu poate fi avută în vedere
înființare sistem de canalizare în
întrucât potrivit art. 30 din Legea
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comuna Poșta Câlnău, Județul Sursă de finanțare:
Buzău.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori:
Capitol 50.01
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1366 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma Finanțarea acestor obiective aduce
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 1.191 mii lei pentru extindere îmbunătățirea
calității
vieții
rețea de canalizare în comuna locuitorilor din comună.
Administrației, bugetul CNI
Râmnicelu, Județul Buzău.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Lungu Romeo-Daniel, deputat Capitol 50.01
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele

1367 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 160 mii lei pentru modernizare
Administrației, bugetul CNI
rețea de alimentare cu apă în
comuna Săgeata, Județul Buzău.
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Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Finanțarea acestor obiective aduce Se
propune
respingerea
îmbunătățirea
calității
vieții amendamentului intrucat:-Sursa de
locuitorilor din comună.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al publice, Fondul de rezervă la
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni dispoziţia
Guvernului
se
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exerciţiului bugetar
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

1368 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 284 mii lei pentru extindere
Administrației, bugetul CNI
sistem de canalizare și realizare
branșament1e în comuna Săgeata,
Județul Buzău.

1369 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma Finanțarea acestor obiective aduce
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 1.200 mii lei pentru extindere îmbunătățirea
calității
vieții
Administrației, bugetul CNI
rețea de alimentare cu apă potabilă locuitorilor din comună.
în comuna Săgeata, Județul Buzău.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
789

Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Lungu Romeo-Daniel, deputat Capitol 50.01
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

1370 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 2000 mii lei
pentru studiul de fezabilitate la
proiectul - Creșterea mobilității
urbane prin investiții cu caracter
integrat în infrastructura de
transport public pentru reducerea
emisiilor
GES,
Municipiul
Râmnicu Sărat, Județul Buzău

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Îmbunătățirea traficului rutier în
municipiu, reducerea emisiilor de
gaz.
Creșterea mobilității urbane va ajuta
economia locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al principali de credite pe bază de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Hotărâre a Guvernului pentru
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, finanţarea unor cheltuieli urgente
Capitol 50.01
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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1371 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 450 mii lei pentru proiectul Administrației, bugetul CNI
Construire Teren sport sintetic
Orașul Pogoanele, Județul Buzău

Existența unui teren de sport în
orașul Pogoanele va determina
încurajarea activităților sportive, atât
pentru copii, cât și pentru adulți.

1372 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 175 mii lei pentru
Administrației, bugetul CNI
construire bază sportivă tip 1,
comuna Poșta Câlnău, Județul
Buzău

Este necesară existența unei baze
sportive în comuna Poșta Câlnău,
județul Buzău, întrucât aceasta va
determina efectuarea activităților
sportive, încurajând un stil de viață
sănătos.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Autori
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al dispoziţia
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Guvernului
se
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Lungu Romeo-Daniel, deputat generale, 50.01, Anexa 3/65/01, principali de credite pe bază de
PSD
Capitol 50.01
Hotărâre a Guvernului pentru
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
finanţarea unor cheltuieli urgente
deputat PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
repartizează
unor
Ordonatori
Sursă de finanțare:
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD Realocare din Fondul de rezervă al principali de credite pe bază de
Lungu Romeo-Daniel, deputat Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, finanţarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel, Capitol 50.01
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exerciţiului bugetar
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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propune
respingerea
1373 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma Complexul sportiv este util pentru a Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 1.076 mii lei pentru - Complex promova activitățile sportive în amendamentului intrucat:-Sursa de
Administrației, bugetul CNI
sportiv comuna Râmnicelu.
localitate.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Autori
Sursă de finanțare:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Realocare din Fondul de rezervă al publice, Fondul de rezervă la
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni dispoziţia
Guvernului
se
Lungu Romeo-Daniel, deputat generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
PSD
Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
Hotărâre a Guvernului pentru
deputat PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Lucian Romașcanu, senator PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Liliana Sbîrnea, senator PSD
exerciţiului bugetar
Grup Parlamentar PSD
1374 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune suplimentarea cu suma
de 231 mii lei pentru asigurarea
cofinanțării
proiectului
Modernizarea,
renovarea
și
dotarea Căminului |Cultural din
satul Breaza, Județul Buzău,
proiect finanțat din fonduri
europene.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se
propune
respingerea
facilităților locuitorilor din comună. amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al nr. 500/2002 privind finanţele
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni publice, Fondul de rezervă la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, dispoziţia
Guvernului
se
Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1375 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de760 mii lei pentru
Administrației, bugetul CNI
reabilitarea Căminului Cultural
din sat Largu, comuna Largu,
județul Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se
propune
respingerea
facilităților locuitorilor din comună. amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al nr. 500/2002 privind finanţele
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni publice, Fondul de rezervă la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, dispoziţia
Guvernului
se
Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se
propune
respingerea
facilităților locuitorilor din comună. amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al nr. 500/2002 privind finanţele
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni publice, Fondul de rezervă la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, dispoziţia
Guvernului
se
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
principali de credite pe bază de
Lungu Romeo-Daniel, deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exerciţiului bugetar
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

1376 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 312 mii lei pentru reabilitarea
Administrației, bugetul CNI
Căminului Cultural
din satul
Știubei,
comuna
Râmnicelu,
Județul Buzău.
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1377
Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

1378
Anexa 3/15- Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se
propune
respingerea
facilităților locuitorilor din comună. amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al nr. 500/2002 privind finanţele
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni publice, Fondul de rezervă la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, dispoziţia
Guvernului
se
Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
principali de credite pe bază de
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Lungu Romeo-Daniel, deputat
finanţarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
exerciţiului bugetar
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu suma
de 211 mii lei pentru reabilitarea
Căminului Cultural Niculești,
comuna Vintilă Vodă, Județul
Buzău.

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se
propune
respingerea
Se propune suplimentarea cu suma facilităților locuitorilor din comună. amendamentului intrucat:-Sursa de
de 696 mii lei pentru reabilitare
finanţare nu poate fi avută în vedere
Căminului
Cultural,
comuna Sursă de finanțare:
întrucât potrivit art. 30 din Legea
Vintilă Vodă, Județul Buzău.
Realocare din Fondul de rezervă al nr. 500/2002 privind finanţele
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni publice, Fondul de rezervă la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, dispoziţia
Guvernului
se
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exerciţiului bugetar
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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1379 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se suplimentează cu suma de 192
mii lei pentru elaborarea studiilor
și documentației necesare realizării
proiectul - Dotarea ambulatoriului
integrat din cadrul Spitalului
Municipal Rm. Sărat, județul
Buzău

Investițiile în infrastructura sanitară Se
propune
respingerea
sunt esențiale pentru îmbunătățirea amendamentului intrucat:-Sursa de
calității serviciilor publice sanitare.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al publice, Fondul de rezervă la
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni dispoziţia
Guvernului
se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Lungu Romeo-Daniel, deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exerciţiului bugetar
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

1380 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se suplimentează cu suma de 900 Investițiile în infrastructura sanitară
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru proiectul - Centru sunt esențiale pentru îmbunătățirea
Administrației, bugetul CNI
Medical în spațiul rural comuna calității serviciilor publice sanitare.
Mihăilești, județul Buzău
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Lungu Romeo-Daniel, deputat Capitol 50.01
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Pentru PNDL II sunt prevăzute
1381 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
credite de angajament în suma
Administrației – Programul PNDL II 397.390 mii lei de și credite
bugetare în suma de 3.501.500 mii
lei.
Se suplimentează cu suma de 135
mii lei pentru proiectul Modernizare și dotare Dispensar
uman în comuna Buda, județul
Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Pentru PNDL II sunt prevăzute
1382 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
credite de angajament în suma
Administrației – Programul PNDL II 397.390 mii lei de și credite
bugetare în suma de 3.501.500 mii
lei.
Se suplimentează cu suma de 50
mii lei pentru proiectul Construire și dotare dispensar
medical uman, comuna Unguriu,
Județul Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD

Investițiile în infrastructura sanitară Se
propune
respingerea
sunt esențiale pentru îmbunătățirea amendamentului intrucat:-Sursa de
calității serviciilor publice sanitare.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al publice, Fondul de rezervă la
Guvernului
se
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni dispoziţia
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investițiile în infrastructura sanitară Se
propune
respingerea
sunt esențiale pentru îmbunătățirea amendamentului intrucat:-Sursa de
calității serviciilor publice sanitare.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al publice, Fondul de rezervă la
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni dispoziţia
Guvernului
se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Capitol 50.01
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
1383 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 50
mii lei pentru- Modernizare
drumuri locale în com Gherăseni,
Județul Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

1384 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune suplimentarea cu suma
de 880 mii lei pentru asigurarea
cofinanțării
proiectului
Modernizare străzi în satele
Gherăseni și Sudiți, comuna
Gherăseni, Județul Buzău

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al întrucât potrivit art. 30 din Legea
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni nr. 500/2002 privind finanţele
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, publice, Fondul de rezervă la
Capitol 50.01
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al întrucât potrivit art. 30 din Legea
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni nr. 500/2002 privind finanţele
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, publice, Fondul de rezervă la
Capitol 50.01
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
principali de credite pe bază de
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Lungu Romeo-Daniel, deputat
finanţarea unor cheltuieli urgente
797

PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1385 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 1.127 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru - Modernizare
drumuri
locale
în
comuna Sursă de finanțare:
Glodeanu Siliștea, Județul Buzău
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1386 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 9.261 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru -Modernizare
drumuri locale comuna Largu, Sursă de finanțare:
Județul Buzău
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
798

Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

exerciţiului bugetar

1387 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 450
mii lei pentru - Modernizare
drumuri sătești și comunale de
interes local situate în intravilanul
satului Lipia, comuna Merei,
Județul Buzău

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

1388 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 200
mii lei pentru - Reabilitare drum
comunal DC 224 Merei- Valea
Puțului, Comuna Merei, Județul
Buzău

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al întrucât potrivit art. 30 din Legea
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni nr. 500/2002 privind finanţele
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, publice, Fondul de rezervă la
Capitol 50.01
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
Autori
principali de credite pe bază de
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Lungu Romeo-Daniel, deputat
finanţarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
exerciţiului bugetar
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al întrucât potrivit art. 30 din Legea
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni nr. 500/2002 privind finanţele
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, publice, Fondul de rezervă la
Capitol 50.01
dispoziţia
Guvernului
se
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
repartizează
unor
Ordonatori
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
principali de credite pe bază de
Lungu Romeo-Daniel, deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exerciţiului bugetar
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Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
1389 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 200 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru - Reabilitare drum
sătesc DS 16, sat Sărata Monteoru, Sursă de finanțare:
comuna Merei, Județul Buzău
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

1390 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 200
mii lei pentru
- Modernizarea
rețelei de drumuri de interes local
în Comuna Mihăilești, Județul
Buzău

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al întrucât potrivit art. 30 din Legea
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni nr. 500/2002 privind finanţele
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, publice, Fondul de rezervă la
Capitol 50.01
dispoziţia
Guvernului
se
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
repartizează
unor
Ordonatori
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
principali de credite pe bază de
Lungu Romeo-Daniel, deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exerciţiului bugetar
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
800

Grup Parlamentar PSD

1391 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 943 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru - modernizare
drumuri de interes local în comuna Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Poșta Câlnău, Județul Buzău
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1392 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune suplimentarea cu 733 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru
modernizare
drumuri
locale
în
comuna Sursă de finanțare:
Râmnicelu, Județul Buzău.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

801

Se propune suplimentarea cu 200 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru modernizare
drumuri sătești în comuna Săgeata, Sursă de finanțare:
Județul Buzău.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se propune suplimentarea cu 100 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
1394 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
mii lei pentru modernizare
Administrației – Programul PNDL II drumuri de interes local în comuna Sursă de finanțare:
Unguriu, județul Buzău.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1393 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – bugetul CNI
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1395 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – bugetul CNI

Se propune suplimentarea cu 1.076 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru asfaltare drumuri de
interes local (10 km) în comuna Sursă de finanțare:
Vintilă Vodă, Județul Buzău.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

1396 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – bugetul CNI

Se propune suplimentarea cu 134
mii lei pentru construire pod peste
râul Slănic și modernizare drumuri
sătești, comuna Lopătari, Județul
Buzău.

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al întrucât potrivit art. 30 din Legea
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni nr. 500/2002 privind finanţele
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, publice, Fondul de rezervă la
Capitol 50.01
dispoziţia
Guvernului
se
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
repartizează
unor
Ordonatori
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
principali de credite pe bază de
Lungu Romeo-Daniel, deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanţarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exerciţiului bugetar
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
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Grup Parlamentar PSD

1397 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – Programul PNDL

Se propune suplimentarea cu 94 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru reabilitare drum
comunal
DC114
Comuna Sursă de finanțare:
Grebănu, Județul Buzău.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1398 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – bugetul CNI

Se propune suplimentarea cu 154 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.
mii lei pentru modernizare
drumuri în comuna Cernătești, Sursă de finanțare:
Județul Buzău
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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1399 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

1400 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – bugetul CNI

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se
propune
respingerea
facilităților locuitorilor din comună. amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al nr. 500/2002 privind finanţele
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni publice, Fondul de rezervă la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, dispoziţia
Guvernului
se
Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
Autori
principali de credite pe bază de
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Lungu Romeo-Daniel, deputat
finanţarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
exerciţiului bugetar
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se
propune
suplimentarea Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se propune respingerea
bugetului cu suma de 282 mii lei facilităților locuitorilor din comună. amendamentului întrucât:
pentru proiectul de investiții - sursa de finanțare nu poate fi avută
Proiect integrat privind construire Sursă de finanțare:
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Blocuri
Locuințe
Sociale, Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr. 500/2002 privind
Construire și dotare Centru Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni finanțele publice, cu modificările și
Recreativ și modernizare drumuri generale, 50.01, Anexa 3/65/01, completările ulterioare, Fondul de
locale în orașul Pogoanele, județul Capitol 50.01
rezervă la dispoziția Guvernului se
Buzău
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Lungu Romeo-Daniel, deputat
exercițiului bugetar.
805
Se propune suplimentarea cu suma
6.691 mii lei pentru elaborarea
documentației de proiectare pentru
proiectul de investiții - Închidere
depozit pentru deșeuri situat în
Municipiul Râmnicu Sărat.

PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Este necesară această finanțare Se propune respingerea
pentru asigurarea unui sistem rapid amendamentului întrucât:
de intervenție în caz de urgență.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Autori
Hotărâre a Guvernului pentru
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Pentru PNDL II sunt prevăzute Infrastructura școlară trebuie să fie Se propune respingerea
1402 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
credite de angajament în suma îmbunătățită pentru desfășurarea în amendamentului întrucât:
Administrației – Programul PNDL II 397.390 mii lei de și credite condiții optime a procesului - sursa de finanțare nu poate fi avută
bugetare în suma de 3.501.500 mii educațional.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
lei.
Legea
nr. 500/2002 privind
Se propune suplimentarea cu suma Sursă de finanțare:
finanțele publice, cu modificările și
de 350 mii lei pentru proiectul - Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Reabilitare Corp V Școala Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
Generală Lipia, comuna Merei, generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
1401 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se suplimentează bugetul cu suma
de 30.000 mii lei pentru realizarea
documentației necesare proiectului
- Sistem integrat pentru intervenții
în Situații de Urgență: amenajare
sediu,
dotări,
autospeciale,
echipamente specifice, municipiul
Rm. Sărat, județul Buzău
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Județul Buzău.

Capitol 50.01

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
1403 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

1404 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte

Se suplimentează bugetul cu suma
de 50 mii lei pentru realizarea
documentației necesare proiectului
- Reabilitare/restaurare Colegiul
Național
Alexandru
Vlahuță,
Municipiul Râmnicu Sărat, județul
Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se suplimentează bugetul cu suma
de 50 mii lei pentru realizarea
documentației necesare proiectului
Modernizare și extindere Școala

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții optime a procesului
educațional.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții optime a procesului
educațional.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
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studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli Gimnazială Dr. Ilie Pavel din
bugetul de stat , Titlul VII – Alte Râmnicu Sărat, județul Buzău.
transferuri
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se suplimentează bugetul cu suma
1405 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
de 400 mii lei pentru proiectul de
Administrației – bugetul CNI
investiții - Modernizare Școala
Gimnazială Învățător Nicolae
Ispas, sat Clondiru, comuna
Ulmeni, Județul Buzău

1406 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – bugetul CNI

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții optime a procesului
educațional.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Lungu Romeo-Daniel, deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
sau neprevăzute apărute în timpul
deputat PSD
exercițiului bugetar.
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se suplimentează bugetul cu suma Infrastructura școlară trebuie să fie Se propune respingerea
de 30 mii lei pentru proiectul - îmbunătățită pentru desfășurarea în amendamentului întrucât:
Reabilitare și dotare școală condiții optime a procesului - sursa de finanțare nu poate fi avută
gimnazială comuna Unguriu, educațional.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Județul Buzău
Legea
nr. 500/2002 privind
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Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 70
1407 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
mii lei pentru modernizare
Administrației – Programul PNDL II drumuri de interes local în comuna
Breaza, Județul Buzău

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Legea nr. 500/2002 privind
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, finanțele publice, cu modificările și
Autori
Capitol 50.01
completările ulterioare, Fondul de
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
rezervă la dispoziția Guvernului se
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat
repartizează unor Ordonatori
PSD
principali de credite pe bază de
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Liliana Sbîrnea, senator PSD
exercițiului bugetar.
Grup Parlamentar PSD

1408 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune suplimentarea 764 mii
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și lei pentru înființare rețea de
Administrației, bugetul CNI
canalizare apă uzată menajeră și
stație de epurare în comuna
Murgești, Județul Buzău.
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD

Proiectul
este
vital
îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comună.

pentru Se propune respingerea
vieții amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
809

Cristea Andi-Lucian, deputat PSD Capitol 50.01
Lungu Romeo-Daniel, deputat
PSD
Ţepeluş
Laurenţiu-Cristinel,
deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Se solicită suplimentarea sumei
alocate Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației cu 35.964,436 mii
lei
în
vederea
finalizării
Patinoarului artificial acoperit cu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 2000 de locuri din orașul Târgu
Publice și Administrației
Mureș, jud. Mureș.

1409 Anexa 3/15/27
Cod ordonator 15/26369185,
Cod program 1324 „Programul
național de construcții de interes
public sau social”

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Finalizarea Patinoarului artificial
acoperit cu 2000 de locuri (realizat
în proporție de 75%), Târgu Mureș,
jud. Mureș

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
buget pentru toți ordonatorii
diminuarea cu 35.964,436 mii lei a principali de credite au
fost
sumelor prevăzute la ANEXA dimensionate în raport cu sarcinile
3/65/01, CAP. 5000, GRUPA 59, ce le revin pe anul 2021.
Autori – senator PSD Leonard TITLUL XI ALTE CHELTUIELI.
Azamfirei
deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
Grup parlamentar PSD
Se solicită suplimentarea cu Finanțarea proiectelor de dezvoltare Se propune respingerea
1410 Anexa 3/15/26
Cod ordonator 15/26369185, Cod 58.565,900 mii lei a sumelor locală în județul Mureș, (racordare amendamentului întrucât:
programul 1284
prevăzute în Anexa 3/15/26 la canalizare comuna Iclănzel-suma - sursa de finanțare menționată nu
„Programul Național de Dezvoltare bugetul Ministerului Dezvoltării, 732,900 mii lei, stație de pompare și poate fi avută în vedere, deoarece
Locală
Lucrărilor
Publice
și rezervor de apă – suma 590,500 mii sumele propuse prin proiectul de
Administrației
lei, extindere rețea de alimentare cu buget pentru toți ordonatorii
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
apă – suma 6812,200 mii lei, principali de credite au fost
Publice și Administrației
extindere rețea de canalizare com. dimensionate în raport cu sarcinile
Autori – senator PSD Leonard Iclănzel – suma 9139,800 mii lei, ce le revin pe anul 2021.
Azamfirei
modernizare drumuri în com.
deputat PSD Dumitrița Gliga
Iclănzel suma 16707,800 mii lei,
deputat PSD Florin Buicu
reabilitare și dotare dispensar
810

Grup parlamentar PSD

1411 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Se propune suplimentarea cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor publice și de 2.200 mii lei pentru proiectele
administrației
de investiții din comuna Bîrna,
județ Timiș, respectiv: pentru

medical în Căpușu de Cîmpie –
suma 1539,000 mii lei, construire și
dotare sală de sport în Căpușu de
Cîmpie – suma 2770,300 mii lei,
reabilitare
și
dotare
Scoala
Gimnazială Petru Maior, Căpușu de
Cîmpie, com. Iclănzel – suma
4016,900 mii lei, construire capele
în satele Căpușu de Câmpie suma
413,300 mii lei, in Iclandu Mare –
suma 392,700 mii lei și în comuna
Iclănzel – suma 333,800 mii lei;
reabilitare grădiniță în Căpușu de
Cîmpie – suma 1616,000 mii lei,
reabilitare și extindere sediu
primărie – suma 2631,700 mii lei,
amenajare parcuri suma 979,400 mii
lei, amenajare trotuare și șanțuri 9,5
km – suma 6612,000 mii lei
extindere
iluminat
public
în
localitățile comunei Iclănzel;- suma
1348, 800 mii lei, achiziții mașini și
utilaje pentru întreținerea drumurilor
și a domeniului public – suma
2028,800 mii lei
Sursa de finanțare:
diminuarea cu 58.565,900 mii lei a
sumelor prevăzute la ANEXA
3/65/01, CAP. 5000, GRUPA 59,
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI.
Realizarea acestor obiective de
investiții sunt esențiale asigurării
unor condiții de trai decent pentru
locuitori.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
811

realizare aducțiune apă potabilă și
construcție unui corp clădire cu
grupuri sanitare în cadrul Școlii Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Gimnaziale Bîrna.
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea
1412 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și bugetului
Bugetul
Min.
Administrației
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației cu suma de 180 mii
lei pentru - reabilitare acoperiș
Primăriei Bogda, jud. Timiș

Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Îmbunătățirea aspectului instituțiilor
din localitatea Bogda și creșterea
calității nivelului de trai al
locuitorilor.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
Autori:
unor
Ordonatori
Alfred-Robert Simonis – deputat generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Eugen Dogariu – senator PSD
exercițiului bugetar.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea Îmbunătățirea aspectului instituțiilor Se propune respingerea
1413 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min. Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și bugetului
Bugetul
Min. din localitatea Bogda și creșterea amendamentului întrucât:
Administrației
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și calității nivelului de trai al - sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administrației cu suma de 125 mii locuitorilor.
Legea
nr. 500/2002 privind
lei pentru reabilitarea acoperișului
812

1414 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

1415 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

căminului cultural în localitatea Sursă de finanțare:
Bogda, comuna. Bogda, jud. Timiș Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Alfred-Robert Simonis – deputat Capitol 50.01
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Se
propune
suplimentarea Proiectul este necesar a fi realizat
bugetului
Bugetul
Min. pentru a permite locuitorilor din
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și localitate să beneficieze de condițiile
Administrației cu suma de 320 mii legale în domeniu.
lei pentru construcție casă funerară
Sursă de finanțare:
în localitatea Bogda, jud. Timiș
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Se
suplimentează
bugetul Creșterea calității vieții locuitorilor
Ministerului
Dezvoltării. comunei și facilitarea accesului la
Lucrărilor
Publice
și servicii publice de bază.
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 510 mii lei Sursă de finanțare:
care se alocă pentru finanțarea Realocare din Fondul de rezervă al
PUZ pentru locuințe în comuna Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Cărpiniș, județul Timiș.
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
813

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

propune
suplimentarea
1416 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI cu
suma de 900 mii lei pentru pentru
construire Cămin Cultural în
localitatea Fârdea, comuna Fârdea,
jud. Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
modernizarea
și
dezvoltarea
comuneiFârdea, județul Timiș și
creșterea calității vieții locuitorilor.

propune
suplimentarea
1417 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNIcu
suma de23.500 mii lei pentru
Construire complex sportiv în
localitatea Fârdea, comuna Fârdea,

Investițiile sunt necesare pentru
modernizarea
și
dezvoltarea
comuneiFârdea, județul Timiș și
creșterea calității vieții locuitorilor.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01.
principali de credite pe bază de
Autori:
Hotărâre a Guvernului pentru
Alfred-Robert Simonis – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
exercițiului bugetar.
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
814

jud. Timiș

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Capitol 50.01.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
exercițiului bugetar.
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea
1418 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNIcu
suma de11.467 mii lei pentru
modernizare străzi în localitatea
Fârdea, zonele A,B,C,D,E,F,G și
trotuare în comuna Fârdea, jud.
Timiș
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Investițiile sunt necesare pentru
modernizarea
și
dezvoltarea
comuneiFârdea, județul Timiș și
creșterea calității vieții locuitorilor.

propune
suplimentarea
1419 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNIcu
suma de6.580 mii lei pentru

Investițiile sunt necesare pentru
modernizarea
și
dezvoltarea
comuneiFârdea, județul Timiș și
creșterea calității vieții locuitorilor.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01.
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursă de finanțare:

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
815

extindere rețea alimentare cu apă Realocare din Fondul de rezervă al
potabilă în zona de nord a lacului Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Surduc, comuna Fârdea, jud. Timiș generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea Investițiile sunt necesare pentru
1420 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
și
dezvoltarea
Ministerului modernizarea
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și comuneiFârdea, județul Timiș și
Administrației, bugetului CNIcu creșterea calității vieții locuitorilor.
suma de21.188 mii lei pentru
extindere rețea de canalizare în Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
localitățile Dragsinesti, Gladna
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Romana, Zolt, Hauzesti, partea de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Nord a lacului Surduc și extindere Capitol 50.01.
stație de epurare în localitatea
Fârdea, comuna Fârdea, jud. Timiș
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

816

propune
suplimentarea
1421 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNIcu
suma de2.629 mii lei pentru
extinderea
si
modernizarea
sistemului de iluminat public
stradal din comuna Fârdea, jud.
Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
modernizarea
și
dezvoltarea
comuneiFârdea, județul Timiș și
creșterea calității vieții locuitorilor.

propune
suplimentarea
1422 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 900 mii lei pentru
proiecte de investiții în comuna
Giera, jud. Timiș.

Îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comuna
județul Timiș.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01.
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Autori:
sau neprevăzute apărute în timpul
Alfred-Robert Simonis – deputat
exercițiului bugetar.
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Se propune alocarea sumei de 900
mii lei pentru amenajare trotuare,
accese la proprietăți și șanțuri
betonate în comuna Giera, jud.
Timiș

vieții Se propune respingerea
Giera, amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01.
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea
1423 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 15.000mii lei pentru
proiectul de investiții în comuna
Giroc, jud. Timiș, respectiv pentru
„Construire
centru
social
multifuncțional „

Investițiile sunt necesare pentru
crearea de facilități moderne
locuitorilor din comuna Giroc,
județul Timiș.

propune
suplimentarea
1424 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 10.000 mii lei pentru
proiectul de investiții „Construire

Investițiile sunt necesare pentru
crearea de facilități moderne
locuitorilor din comuna Giroc,
județul Timiș.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01.
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Autori:
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
818

Bazin didactic de înot - programul Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
unor
Ordonatori
"Bazine didactice de înot” în generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
principali de credite pe bază de
Capitol 50.01.
comuna Giroc, Timiș
Hotărâre a Guvernului pentru
Autori:
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Îmbunătățirea infrastructurii școlare Se propune respingerea
este necesară dezvoltării în mod amendamentului întrucât:
optim a procesului educațional.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01.
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Autori:
sau neprevăzute apărute în timpul
Alfred-Robert Simonis – deputat
exercițiului bugetar.
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

propune
suplimentarea
1425 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 2.100 mii lei pentru
proiectul
de
investiții
„Modernizare si extindere Școala
Generală, sat Giulvăz, comuna
Giulvăz, Timiș în comuna
Giulvăz, jud. Timiș.
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propune
suplimentarea
1426 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 3.450 mii lei pentru
proiectul de investiții „Construirea
și dotarea centrului cultural”,
localitatea
Ivanda,
comuna
Giulvăz, Timiș

Realizarea acestor proiecte de Se propune respingerea
investiții va diversifica activitățile amendamentului întrucât:
socio-culturale din comună.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al rezervă la dispoziția Guvernului se
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Capitol 50.01.
Autori:
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea Realizarea acestor proiecte de Se propune respingerea
1427 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului investiții va diversifica activitățile amendamentului întrucât:
Administrației, bugetul CNI
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și socio-culturale din comună.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administrației, bugetului CNI, cu
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă
de
finanțare:
suma de 3.450 mii lei pentru
Realocare
din
Fondul
de
rezervă
al
finanțele
publice,
cu modificările și
proiectul de investiții „Construirea
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
și dotarea centrului cultural”,
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
localitatea
Rudna,
comuna Capitol 50.01.
repartizează
unor
Ordonatori
Giulvăz, Timiș
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Autori:
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
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Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

1428 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 1952mii lei pentru
proiecte de investiții în comuna
Peciu Nou, județul Timiș.
Se propune alocarea sumei de
1.952 mii lei pentru construire și
dotare casă mortuară, sală
funcțională, amenajări exterioare
și împrejmuire teren în localitatea
Peciu Nou, județul Timiș

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01.
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
suplimentează
bugetul
1429 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Administrației
Publice și Administrației cu suma
de 530 mii lei pentru construire
cămin cultural localitatea Blajova,
comuna Nitchidorf, județul Timiș

Îmbunătățirea condițiilor de trai Se propune respingerea
pentru locuitorii din comună.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr. 500/2002 privind
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni finanțele publice, cu modificările și
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generale, 50.01, Anexa 3/65/01, completările ulterioare, Fondul de
Capitol 50.01
rezervă la dispoziția Guvernului se
Autori:
repartizează
unor
Ordonatori
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Alfred-Robert Simonis – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Sebastian Răducanu – senator PSD
exercițiului bugetar.
Grupul parlamentar PSD
1430 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 71 mii lei
pentru studiul de fezabilitate la
proiectul - Alimentare cu gaz
comuna Nitchidorf, județul Timiș

Îmbunătățirea condițiilor de trai Se propune respingerea
pentru locuitorii din comună.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr. 500/2002 privind
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni finanțele publice, cu modificările și
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, completările ulterioare, Fondul de
Capitol 50.01
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Autori:
Hotărâre a Guvernului pentru
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

propune
suplimentarea
1431 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și bugetului bugetul Ministerului
Administrației
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației cu suma de 50 mii
lei pentru „Elaborare Plan
Urbanistic General”,
comuna
Nitchidorf, județul Timiș

Îmbunătățirea condițiilor de trai Se propune respingerea
pentru locuitorii din comună.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr. 500/2002 privind
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni finanțele publice, cu modificările și
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, completările ulterioare, Fondul de
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Capitol 50.01
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Îmbunătățirea condițiilor de trai Se propune respingerea
pentru locuitorii din comună.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr. 500/2002 privind
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni finanțele publice, cu modificările și
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, completările ulterioare, Fondul de
Capitol 50.01
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Autori:
Hotărâre a Guvernului pentru
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

propune
suplimentarea
1432 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și bugetului bugetul Ministerului
Administrației, buget PNDL II
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, prin PNDL II cu
suma de 1.575 mii lei pentru
Reabilitare, modernizare și dotare
Dispensar
Uman
comuna
Nitchidorf, județul Timiș

1433 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 750 mii lei pentru
înființarea unei rețele de canalizare

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
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și stație de epurare în localitatea generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01.
repartizează unor Ordonatori
Crivina, județul Timiș,
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Autori:
finanțarea unor cheltuieli urgente
Alfred-Robert Simonis – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
1434 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Autori:
sau neprevăzute apărute în timpul
Alfred-Robert Simonis – deputat
exercițiului bugetar.
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 750 mii lei pentru
modernizarea eficienței energetice
și a gestionării inteligente a
energiei în infrastructura de
iluminat public a comunei Nădrag,
județul Timiș
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1435 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01
repartizează unor Ordonatori
Autori:
principali de credite pe bază de
Alfred-Robert Simonis – deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

1436 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Autori:
Hotărâre a Guvernului pentru
Alfred-Robert Simonis – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
exercițiului bugetar.
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 700 mii lei pentru
înființarea unei piste de biciclete
între localitățile Nădrag și Crivina

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 700 mii lei pentru
modernizarea, renovarea și dotarea
Căminului Cultural din localitatea
Nădrag, județul Timiș

825

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor, dezvoltarea turistică și amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
dezvoltare economică a zonei.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează unor Ordonatori
Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Autori:
Hotărâre a Guvernului pentru
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

1437 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 750 mii lei pentru
înființarea unui domeniu schiabil
pe Vârful Padeș, comuna Nădrag,
județ Timiș.

1438 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma 700 mii lei pentru
construirea blocului de locuințe
sociale p+4e+m-33 apartamente în
localitatea Nădrag, județul Timiș

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
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Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1439 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

1440 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se propune alocarea unei sume de
3.500 mii lei pentru proiectele de
investiții din comuna Racovița,
jud. Timiș, respectiv pentru construire cămin cultural.

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 500 mii lei pentru
reabilitarea terenului de sport din
zona centrală a localității Nădrag,
județul Timiș

Îmbunătățirea
facilităților Se propune respingerea
locuitorilor din comuna Racovița, amendamentului întrucât:
jud. Timiș.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Autori:
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
Eugen Dogariu – senator PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Sebastian Răducanu – senator PSD Capitol 50.01..
repartizează
unor
Ordonatori
Alfred-Robert Simonis – deputat
principali de credite pe bază de
PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
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finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea
1441 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma de 5.000 mii lei pentru
proiecte de investiții în comuna
Remetea Mare, jud. Timiș, pentru
modernizarea drumului de legătură
Ianova-Bencecu de Sus - Limita
UAT și drumui de legătură IanovaHerneacova în comuna Remetea
Mare, jud. Timiș.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
1442 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI unei
sume de 700 mii lei pentru
proiectul de investiții „Extindere
rețea de canalizare” din comuna

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
și creșterea calității vieții locuitorilor
din comuna Remetea Mare, jud.
Timiș.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01.
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Îmbunătățirea
facilităților Se propune respingerea
locuitorilor din comuna Sânmihaiu amendamentului întrucât:
Roman, jud. Timiș.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
828

Sânmihaiu Roman, jud. Timiș.

generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01.
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Autori:
finanțarea unor cheltuieli urgente
Alfred-Robert Simonis – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
1443 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Îmbunătățirea
facilităților Se propune respingerea
locuitorilor din comuna Sânmihaiu amendamentului întrucât:
Roman, jud. Timiș.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
unor
Ordonatori
Capitol
50.01.
principali
de
credite
pe
bază de
Autori:
Hotărâre a Guvernului pentru
Alfred-Robert Simonis – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
exercițiului bugetar.
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

1444 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor bugetului Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI cu
suma 2.500 mii lei pentru proiecte

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI cu
suma de 700 mii lei pentru
alimentare cu gaze naturale
comuna Sânmihaiu Roman, jud.
Timiș.

Existența unei săli de sport este
necesară desfășurării orelor de
educație fizică în condiții proprii. Se
încurajează stilul de viață sănătos în
dezvoltarea
elevilor
prim

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
829

de investiții în comuna Sânpetru
Mare, jud. Timiș, respectiv pentru
- Construcție sală de sport în
comuna Sânpetru Mare, jud.
Timiș.

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni principali de credite pe bază de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Hotărâre a Guvernului pentru
Capitol 50.01.
finanțarea unor cheltuieli urgente
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Sebastian Răducanu – senator PSD
exercițiului bugetar.
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Grupul parlamentar PSD
promovarea sportului.

Îmbunătățirea
facilităților Se propune respingerea
locuitorilor din comuna Saravale, amendamentului întrucât:
jud. Timiș.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Autori:
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
Sebastian Răducanu – senator PSD generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01..
repartizează
unor
Ordonatori
Alfred-Robert Simonis – deputat
principali de credite pe bază de
PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
finanțarea unor cheltuieli urgente
PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Grupul parlamentar PSD
exercițiului bugetar.

1445 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se propune alocarea unei sume de
500 mii lei pentru proiectele de
investiții din comuna Saravale,
jud. Timiș, construcție capelă
cimitir ortodox.

1446 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

facilităților
Se propune alocarea unei sume de Îmbunătățirea
1.200 mii lei pentru proiectele de locuitorilor din comuna Traian Vuia,
investiții din comuna Traian Vuia, jud. Timiș.
jud. Timiș, reabilitare cămin
Sursă de finanțare:

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
830

capelă Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Autori:
Capitol 50.01.
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Grupul parlamentar PSD
cultural și
mortuară.

construire

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se propune respingerea
facilităților locuitorilor din comuna amendamentului întrucât:
Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș. - sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni completările ulterioare, Fondul de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, rezervă la dispoziția Guvernului se
Capitol 50.01.
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Autori:
finanțarea unor cheltuieli urgente
Alfred-Robert Simonis – deputat
sau neprevăzute apărute în timpul
PSD
exercițiului bugetar.
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Se suplimentează bugetul cu suma Îmbunătățirea infrastructurii rutiere Se propune respingerea
de 200 mii lei pentru asfaltarea și a nivelului de trai și din comună.
amendamentului întrucât:
drumurilor interioare din comuna
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Ghilad, județ Timiș.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr. 500/2002 privind

propune
suplimentarea
1447 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI, cu
suma 20.426 mii lei de pentru
proiecte de investiții în comuna
Victor Vlad Delamarina, respectiv
realizare sistem de canalizare și
stație de epurare.

1448 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI
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Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
PSD
Capitol 50.01
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
1449 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se
propune
suplimentarea
bugetului Ministerului Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației cu suma de 270 mii
lei
pentru
elaborarea
și
reactualizarea studiilor necesare
proiectelor de investiții ce urmează
a fi realizate de CNI în comuna
Criciova, jud. Timiș.

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
în comuna Criciova, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
propune
suplimentarea
1450 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și veniturilor
Ministerului
Administrației, bugetul CNI
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI cu
suma de 21.200 mii lei pentru
proiectul ,,Modernizare DJ 291K,
din DJ 291B (Lozna) – Călinești –

Se asigură îmbunătățirea traficului
rutier în județul Botoșani. Proiectul
se află în lista sinteză a CNI.

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Ordonatori
repartizează
unor
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului,
Bugetul
MFP
- completările ulterioare, Fondul de
832

DN 29C - Talpa, km 0+000 – acțiunigenerale,
50.01,
7+009”
3/65/01, Capitol 50.01

Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat
PSD
Alexandra Huţu, deputat PSD
Dan-Constantin Şlincu, deputat
PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Anexa rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se asigură îmbunătățirea traficului
rutier în județul Botoșani. Proiectul
se află în lista sinteză a CNI.

1451 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI cu
suma de 39.113 mii lei pentru
,,Modernizare DJ 294A, Avrămeni
– Panaitoaia – D. Cantemir - DN
24, km 2+100 – 9+910”

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțele publice, cu modificările și
Guvernului,
Bugetul
MFP
- completările ulterioare, Fondul de
acțiunigenerale,
50.01, Anexa rezervă la dispoziția Guvernului se
3/65/01, Capitol 50.01
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat
Hotărâre a Guvernului pentru
PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Alexandra Huţu, deputat PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
Dan-Constantin Şlincu, deputat
exercițiului bugetar.
PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD

1452 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea Se asigură îmbunătățirea traficului
veniturilor
Ministerului rutier în județul Botoșani. Proiectul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și se află în lista sinteză a CNI.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
833

Administrației, bugetului CNI cu
suma de 17.713
mii lei
„Modernizare DJ 293A, CoțușcaViișoara Mică - Viișoara, km
1+010 - 7+000”

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale,
50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat
PSD
Alexandra Huţu, deputat PSD
Dan-Constantin Şlincu, deputat
PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD
1453 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Se
propune
suplimentarea
veniturilor
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetului CNI cu
suma de 31.095 mii lei pentru
„Modernizare DJ 294C, BoroleaHănești, km 7+000 - 12+500”
Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat
PSD
Alexandra Huţu, deputat PSD
Dan-Constantin Şlincu, deputat
PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD

1454 Anexa 3/15 –
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,

Se asigură îmbunătățirea traficului
rutier în județul Botoșani. Proiectul
se află în lista sinteză a CNI.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
suplimentează
bugetul Modernizarea DN Suceava-Dorohoi Se propune respingerea
Ministerului
Dezvoltării. și a podului de pe râul Siret este un amendamentului întrucât:
Lucrărilor
Publice
și obiectiv important pentru a asigura o - sursa de finanțare nu poate fi avută
834

lit. c.
Cheltuielipentruelaborareastudiilor
de prefezabilitate,
fezabilitateșialtestudii, Capitolul
5001 – Cheltuielibugetul de stat
,Titlul VII – Alte transferuri

Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 7000 mii lei
care se alocă pentru finanțarea
obiectivului
de
investiții
„Elaborare Studiu de Fezabilitate
în vederea Modernizării DN 29A
km 3+000-37+900 (SuceavaDorohoi) și a podului de pe râul
Siret din zona DN 29A km
22+859”

mai bună conectivitate între județul în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Botoșani și județul Suceava.
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
Sursa de finanțare:
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Realocare din Fondul de rezervă al
principali de credite pe bază de
Guvernului, Bugetul MFP Hotărâre a Guvernului pentru
acțiunigenerale, 50.01, Anexa
finanțarea unor cheltuieli urgente
3/65/01, Capitol 50.01
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat
PSD
Alexandra Huţu, deputat PSD
Dan-Constantin Şlincu, deputat
PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD
1455 Anexa 3/15 –
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
buget CNI

Se
propune
suplimentarea
bugetului
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI ,cu
suma de 40.000 mii lei pentru
obiectivul de investiții:
„Reabilitare, modernizare, dotare
și extindere Stadion municipal,
municipiul
Botoșani,
județul
Botoșani”

Stadionul municipal Botoșani este
un
stadion
multifuncțional
administrat de Consiliul Local
Botoșani. Proiectul are în vedere
construirea de tribune acoperite,
modernizarea
sistemului
de
nocturnă, precum și realizarea
tuturor dotărilor necesare pentru ca
stadionul să găzduiască competiții
naționale și internaționale.
Sursa de finanțare:

Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat Realocare din Fondul de rezervă al
PSD
Guvernului, Bugetul MFP Alexandra Huţu, deputat PSD
acțiunigenerale, 50.01, Anexa

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Dan-Constantin Şlincu, deputat 3/65/01, Capitol 50.01
PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD
1456 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 35.000 mii lei
pentru Comuna Dragomirești,
construire rețele canalizare și stații
epurare in satele Mogoșești
șiGeangoești.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1457 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
Cod program 1725
mii lei.
Având în vedere necesitățile

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
836

Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

1458 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.870 mii lei
pentru Comuna Lucieni, extindere
rețea de canalizare menajeră în
satul Olteni.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 500 mii lei
pentru Comuna Lucieni, reabilitare
sistem alimentare cu apă în satul
Olteni.

realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
837

1459 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.390 mii lei
pentru Comuna Buciumeni, rețea
de canalizare și stație de epurare a
apelor uzate în satul Valea Leurzii,

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1460 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
Cod program 1725
mii lei.
Având în vedere necesitățile
locale
solicităm
Programul National de Dezvoltare autorităților

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
838

Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

1461 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.560 mii lei
pentru Comuna Ulmi ,extindere
rețea de canalizare pe DJ 72B în
Sat Matraca.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților locale solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.020 mii lei
pentru Comuna Ulmi, extindere
rețea de canalizare în satele
Urdești și Colanu.

Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
839

1462 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 23.013 mii lei
pentru
Comuna
Mogosani,
extindere sistem de canalizare
menajeră in satele
Merii,
Cojocaru, Chirca și Zavoiu.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1463 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
Cod program 1725
mii lei.
Având în vedere necesitățile

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
840

Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

1464 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.666 mii lei
pentru
Comuna
Aninoasa,
extindere și reabilitare rețea
canalizare, satele Aninoasa, Săteni
și Viforâta.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 15.000 mii lei
pentru Comuna Vârfuri, înființare
rețea de canalizare menajeră.

realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
841

1465 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 10.000 mii lei
pentru
Comuna
Cornățelu,
reabilitare rețea alimentare cu apă
și canalizare.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1466 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
Cod program 1725
mii lei.
Având în vedere necesitățile
locale
solicităm
Programul National de Dezvoltare autorităților

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
842

Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
sistemelor
de
alimentare cu apa și stații de
tratare a apei; a sistemelor de
canalizare și stații de epurare a
apelor uzate

1467 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.900 mii lei
pentru Comuna Raciu extindere
rețea de canalizare.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 48.000 mii lei
pentru Municipiul Târgoviște,
crearea unui campus școlar.

Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
scolare din localitate.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
843

1468 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

1469 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 12.500 mii lei
pentru Orașul Pucioasa, construire
creșă în orașul Pucioasa.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 7.350 mii lei

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
de invatamant din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
scolare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
844

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

pentru Comuna Raciu, reabilitare,
modernizare și extindere școală
gimnazială Raciu.

1470 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 826 mii lei
pentru
Comuna
Mogosani,
reabilitare, modernizare, dotare și
extindere grădinița Merii.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
de invatamant din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
845

1471 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

1472 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.440 mii lei
pentru Comuna Valea Lungă,
reabilitare și modernizare grădiniță
cu program normal, Sat Valea
Cricov.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 170 mii lei

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
de invatamant din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
scolare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
846

pentru Comuna Valea Lungă,
asigurarea infrastructuri necesare,
software-uri și dotări specifice
desfășurării activităților didactice
în mediul on-line la cele două scoli
din Valea Lungă.

1473 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 7.250 mii lei
pentru
Comuna
Dărmănești,
renovare, amenajare, dotare Școala
cu
clasele
I-X
Comuna
Dărmănești.

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
scolare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
847

1474 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

1475 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,

Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 7.350 mii ei
pentru
Comuna
Dărmănești,
reabilitare, modernizare, extindere
și dotare Școala Dărmănești.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
scolare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
de invatamant din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
848

extinderea,
reabilitarea
modernizarea
unităților
învățământ preuniversitar

sau creditele de angajament și
de creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.435 mii lei
pentru
Comuna
Dărmănești,
creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei
pentru Grădinița cu program
normal
Dărmănești,
com.
Dărmănești, județul Dâmbovița

1476 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.738 mii lei
pentru Comuna Vârfuri, construire
grădiniță în Comuna Vârfuri, Sat
Ulmetu.

cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
de invatamant din localitate.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
849

1477 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.500 mii lei
pentru
Comuna
Dobra,
modernizare
și
Reabilitare
grădinițe din Comuna Dobra.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1478 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
Cod program 1725
mii lei.
Având în vedere necesitățile

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
de invatamant din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
scolare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
850

Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

1479 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
unităților
de
învățământ preuniversitar

autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.980 mii lei
pentru
Comuna
Dobra,
modernizare și reabilitare scoli
gimnaziale din Comuna Dobra.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.000 mii lei
pentru Comuna Vulcana – Bai,
modernizarea și dotarea școlilor,
grădinițelor și a sălii de sport din
ComunaVulcana Băi.

realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
scolare din localitate.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
851

1480 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea unităților sanitare
din mediul rural

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.940 mii lei
pentru Comuna Ocnița, construcție
nouă – dispensar medical în
Comuna Ocnița, jud Dâmbovița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1481 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
Cod program 1725
mii lei.
Având în vedere necesitățile

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sanitare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sanitare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
852

Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea unităților sanitare
din mediul rural

1482 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea unităților sanitare
din mediul rural

autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 980 mii lei
pentru Comuna Vulcana Băi,
extinderea și dotarea cabinetului
medical din satul Vulcana Băi.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 20.000 mii lei
pentru Orașul Pucioasa, centrul
medical al Spitalului orășenesc
Pucioasa.

realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sanitare din localitate.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
853

1483 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea unităților sanitare
din mediul rural

PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.948 mii lei
pentru Comuna Valea Lungă,
construire dispensar comunal,
SatCricov.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1484 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
Cod program 1725
mii lei.
Având în vedere necesitățile
locale
solicităm
Programul National de Dezvoltare autorităților

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sanitare din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
854

Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea sediilor instituțiilor
publice
ale
autorităților
administrației
publice
locale,
precum și a instituțiilor publice
din subordinea acestora

1485 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea sediilor instituțiilor
publice
ale
autorităților
administrației
publice
locale,
precum și a instituțiilor publice
din subordinea acestora

majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 10.000 mii lei
pentru Municipiul Târgoviște,
centru suport pentru promovarea
inovării -facilitarea investițiilor
tehnologice in IMM-uri, inclusiv
tehnologii IT & C, IoT,
automatizare, robotica, inteligenta
artificiala, customizare de masa.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 7.305 mii lei
pentru
Comuna
Braniștea,
înființare parc fotovoltaic in
vederea acoperirii necesarului
energetic pentru iluminatul public

Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
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și clădirile administrative.

1486 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea sediilor instituțiilor
publice
ale
autorităților
administrației
publice
locale,
precum și a instituțiilor publice
din subordinea acestora

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.650 mii lei
pentru
Comuna
Braniștea,
modernizare, extindere și dotare
Sediu Primărie.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1487 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
856

Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea sediilor instituțiilor
publice
ale
autorităților
administrației
publice
locale,
precum și a instituțiilor publice
din subordinea acestora

1488 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea sediilor instituțiilor
publice
ale
autorităților
administrației
publice
locale,
precum și a instituțiilor publice
din subordinea acestora

în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.900 mii lei
pentru Comuna Dragomirești,
construire centru îngrijire persoane
vârstnice.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 832 mii lei
pentru Comuna Ocnița, reabilitare
termică sediu primăria comunei
Ocnița, jud. Dâmbovița

locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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1489 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea sediilor instituțiilor
publice
ale
autorităților
administrației
publice
locale,
precum și a instituțiilor publice
din subordinea acestora

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
Sumele solicitate sunt pentru
prevăzute credite de angajament
acoperirea cheltuielilor necesare
în suma de 29.156.971 mii lei și înființarii unitatii de pompieri în
credite bugetare de 8.929.921 Comuna Valea Lungă.
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează Sursa de finanțare: bugetul de stat,
creditele de angajament și
realocare din Fondul de Rezervă,
creditele bugetare pentru anul
Buget MFP - Acțiuni Generale,
2021 cu suma de 2.950 mii lei
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
pentru Comuna Valea Lungă,
înființare unitate de pompieri în
Comuna Valea Lungă.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1490 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
858

credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
locale
solicităm
Programul National de Dezvoltare autorităților
Locală - ETAPA II, Realizarea, majorarea sumelor ce vizează
reabilitarea sau modernizarea creditele de angajament și
poduri, podețe sau punți pietonale creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 6.771 mii lei
pentru Comuna Lucieni, pod peste
râul
Dâmbovița
la
limita
administrativă între Lucieni și
Văcărești.
Cod program 1725

1491 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
reabilitarea sau modernizarea
poduri, podețe sau punți pietonale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.550 mii lei
pentru Comuna Ocnița, refacere
podețe – străzi în Comuna Ocnița.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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1492 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
reabilitarea sau modernizarea
poduri, podețe sau punți pietonale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.974 mii lei
pentru Comuna Iedera, construire
pod ce face legătura între satele
Colibași și Iedera de Jos, Comuna
Iedera, jud. Dâmbovița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1493 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
860

Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
obiectivelor
culturale de interes local

1494 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
obiectivelor
culturale de interes local

credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.962 mii lei
pentru
Comuna
Ocnița,
modernizare și dotare Cămin
Cultural in Comuna Ocnița, jud.
Dâmbovița.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.950 mii lei
pentru Comuna Valea Lungă,
extindere
reabilitare
și
modernizare
Cămin
Cultural

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Gorgota, Comuna Valea Lungă.

1495 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1725
Programul National de Dezvoltare
Locală - ETAPA II, Realizarea,
extinderea,
reabilitarea
sau
modernizarea
obiectivelor
culturale de interes local

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.450 mii lei
pentru Comuna Valea Lungă,
restaurare și amenajare a curții și
clădirilor ce aparțin Conacului
Cantacuzino situat in Valea
Cricov, Comuna Valea Lungă.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
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1496 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Sali de sport,
Subprogramul Complexuri
sportive

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de ??? mii lei pentru
Comuna Ocnița, finalizare lucrării
de construcție și dotare complex
sportiv în Comuna Ocnița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1497 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 500 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Ulmi, teren
Subprogramul Sali de sport,

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sportive locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sportive locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
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Subprogramul Complexuri
sportive

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

minifotbal, Sat Matraca, Comuna
Ulmi.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1498 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
prevăzute
credite de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 500 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Ulmi, teren
Subprogramul Sali de sport,
minifotbal, Sat Viișoara, Comuna
Subprogramul Complexuri
Ulmi.
sportive
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1499 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sportive locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Sali de sport,
Subprogramul Complexuri
sportive

prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 500 mii lei
pentru Comuna Ulmi, reabilitare și
modernizare teren sport Sat
Viișoara, Comuna Ulmi.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1500 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.450 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Braniștea, bază
Subprogramul Sali de sport,
sportivă.
Subprogramul Complexuri

pentru imbunatatirea infrastructurii
sportive locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sportive locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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exercițiului bugetar.

sportive
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1501 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.400 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Dobra, construire
Subprogramul Sali de sport,
sala sport Comuna Dobra, Sat
Subprogramul Complexuri
Dobra, jud. Dâmbovița.
sportive
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1502 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sportive locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
sportive locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
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Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Sali de sport,
Subprogramul Complexuri
sportive

credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 490 mii lei
pentru Comuna Dobra, construire
baze sportive în satele Dobra și
Mărcești.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1503 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.200 mii lei
de interes public sau social ,
pentru
Comuna
Pietroșița,
Subprogramul Sali de cinema
reabilitare, modernizare și dotare
Cinematograf în satul Pietroșița,
județul Dâmbovița.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1504 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.050 mii lei
de interes public sau social ,
pentru
Comuna
Braniștea,
Subprogramul Alte obiective de
construire platformă comunală
interes public sau social.
pentru depozitare și gospodărire a
gunoiului de grajd și a resturilor
vegetale.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1505 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Sumele solicitate sunt necesare

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 36.520 mii lei
pentru Municipiul Târgoviște,
crearea de locuri de parcare
suficiente prin construirea de
parcări multietajate.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1506 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele
bugetare pentru anul
Programul National de construcții
2021 cu suma de 400 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Braniștea, parcuri
Subprogramul Alte obiective de

pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
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interes public sau social.

și locuri de joacă.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1507 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 122 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Dobra, locuri de
Subprogramul Alte obiective de
joacă în satele Dobra și Mărcești.
interes public sau social.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1508 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
de interes public.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
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credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 63.000 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Municipiul Târgoviște,
Subprogramul Alte obiective de
susținerea
intermodalității
și
interes public sau social.
transportului
alternativ
în
Municipiul Târgoviște.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1509 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 49.000. mii lei
de interes public sau social ,
pentru Municipiul Târgoviște,
Subprogramul Alte obiective de
modernizarea
și
reabilitarea
interes public sau social.
Parcului Chindia.
Cod program 1324

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1510 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 50.000 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Municipiul Târgoviște,
Subprogramul Alte obiective de
reconversia funcțională a fostelor
interes public sau social.
spații industriale din proximitatea
zonei centrale a Municipiului
Târgoviște.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1511 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
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Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 65.000 mii lei
pentru Municipiul Târgoviște,
creșterea performanței energetice a
clădirilor publice în vederea
îmbunătățirii eficienței energetice.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1512 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.000 mii lei
de interes public sau social ,
pentru
Comuna
Braniștea,
Subprogramul Alte obiective de
creșterea siguranței pietonale in
interes public sau social.

locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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Comuna Braniștea prin realizarea
rețelei de trotuare și colectarea
apelor pluviale și amenajarea de
piste pentru bicicliști.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1513 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 350 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Dragomirești,
Subprogramul Alte obiective de
amenajare stații încărcare mașini
interes public sau social.
electrice.

exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
874

Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1514 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.325 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Ocnița, reabilitare
Subprogramul Alte obiective de
centru civic în Comuna Ocnița,
interes public sau social.
jud. Dâmbovița.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1515 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.980 mii lei
de interes public sau social ,

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru amenajarea cursului de apă
al pârâului Valea Leurzii, situat in
satul Valea Leurzii, Comuna
Buciumeni, județul Dâmbovița.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
875

Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

pentru
Comuna
Buciumeni,
amenajarea cursului de apă al
pârâului Valea Leurzii, situat in
satul Valea Leurzii, Comuna
Buciumeni, județul Dâmbovița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1516 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele
bugetare pentru anul
Programul National de construcții
2021 cu suma de 490 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Valea Lungă,
Subprogramul Alte obiective de
achiziția autocar 30 de locuri
interes public sau social.
pentru transportul elevilor.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru achiziția unui autocar de 30
de locuri pentru transportul
elevilor.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
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Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1517 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.450 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Valea Lungă,
Subprogramul Alte obiective de
consolidare albie pârâu Valea lui
interes public sau social.
Nat pentru punerea in siguranță a
infrastructurii locale, amonte și
aval pod pe DC9, Comuna Valea
Lungă.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1518 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
informatice locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
877

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.800 mii lei
pentru
Comuna
Aninoasa,
digitalizarea
serviciilor
din
administrația
publică
locală,
securitate
cibernetică
și
supraveghere video

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1519 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.000 mii lei
de interes public sau social ,
pentru UAT Comuna Vulcana –
Subprogramul Alte obiective de
Bai,
digitalizarea
serviciilor
interes public sau social.
furnizate de administrația publică
locală.

Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
informatice locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
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Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1520 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
Programul National de construcții creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.217 mii lei
de interes public sau social ,
pentru Comuna Dobra, achiziție
Subprogramul Alte obiective de
utilaje SVSU (Tractor, remorca,
interes public sau social.
mașină intervenție, incendiu, etc.).
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1521 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324

Sumele solicitate sunt necesare
pentru achiziții utilaje SVSU.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru achiziții sisteme de
supraveghere și monitorizare
video.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
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Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

1522 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 245 mii lei
pentru Comuna Dobra, sistem de
supraveghere și monitorizare video
în Comuna Dobra.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.900 mii lei
pentru Comuna Gura Foii,
alimentare cu gaze naturale în
Comuna Gura Foii.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
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1523 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 6.476 mii lei
pentru Comuna Slobozia Moară,
înființare sistem inteligent de
distribuție gaze naturale, în
Comuna Slobozia Moară.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1524 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
881

Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 5.000 mii lei
pentru Comuna Poiana, înființare
interes public sau social.
distribuție gaze naturale in
Comuna
Poiana
cu
satele
Construire Rețele de distribuție
aparținătoare Poiana și Poenița cu
gaze naturale
conducte MP din PE 100 SDR11.

1525 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.437 mii lei
pentru Comuna Gura Suții,
extindere rețea de distribuție gaze
naturale in Comuna Gura SuțiiSatSperiețeni.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
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1526 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.870 mii lei
pentru
Comuna
Pietroșița,
înființare rețea distribuție gaze
naturale în satul Dealu Frumos,
ComunaPietrosița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1527 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
883

în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 2.500 mii lei
pentruComuna
Dragomirești,
interes public sau social.
extindere concesiune alimentare cu
gaze naturale în satul Mogoșești și
Construire Rețele de distribuție
satul
Geangoesti,
Comuna
gaze naturale
Dragomirești, punct Biserica.
Publice și Administrației

1528 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.000 mii lei
pentru Comuna Dragomirești,

locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
884

Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

1529 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

extindere rețea gaze, străzile:
Tineretului, Ograzii, Taberei.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.000 mii lei
pentru Comuna Dragomirești,
extindere
rețea
gaze
Sat
Geangoești.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1530 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare

Se propune respingerea
885

prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 6.959 mii lei
pentru Comuna Ludești, înființare
interes public sau social.
distribuție gaze naturale în
Comuna
Ludești
cu
satele
Construire Rețele de distribuție
aparținătoare Scheiu de Sus,
gaze naturale
Scheiu de Jos, Telești, Ludești,
Potocelu și Milosari.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

1531 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul

pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
886

Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 25.208 mii lei
pentru
Comuna
Voinești
interes public sau social.
dezvoltarea rețelelor inteligente de
distribuție a gazelor naturale prin
Construire Rețele de distribuție
Înființare rețea de gaze naturale în
gaze naturale
satele Izvoarele, Lunca Săduleni,
Mânjina, Manga, Oncești și
extindere de distribuție gaze
naturale redusă presiune în satele
Voinești, Gemenea- Bădulești.

1532 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 27.000 mii lei
pentru Comuna Raciu, înființare
distribuție gaze naturale în
Comuna Raciu.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
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1533 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 7.360 mii lei
pentru Comuna Vișinești extindere
sistem de distribuție a gazelor
naturale, în Comuna Vișinești.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1534 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
888

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

1535 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 14.560 mii lei
pentru Comuna Tătărani, înființare
rețea inteligentă de distribuție gaze
naturale în Tătărani, satele
Tătărani, Priboiu, Gheboieni și
Căprioru.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 21.000 mii lei
pentru
Comuna
Lungulețu,
extindere rețea de gaze naturale.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
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1536 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.999 mii lei
pentru Comuna Ulmi, înființare
distribuție gaze naturale în satele
Udrești, Nisipuri și Dimoiu,
aparținând comunei Ulmi.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1537 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
890

Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 3.000 mii lei
pentru Comuna Ulmi, extindere
interes public sau social.
rețea gaze în satele Colanu,
Matraca, Dumbrava și Viișoara in
Construire Rețele de distribuție
Comuna Ulmi.
gaze naturale

1538 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 24.767 mii lei
pentru Comuna Lucieni, înființare
rețea de distribuție gaze naturale în
Comuna Lucieni.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
891

1539 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 25.000 mii lei
pentru
Comuna
Produlești,
înființare rețea de distribuție gaze
naturale în Comuna Produlești.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1540 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
892

Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 7.905 mii lei
pentru
Comuna
Niculești,
interes public sau social.
înființare distribuție gaze naturale
în Comuna Niculești cu satele
Construire Rețele de distribuție
Niculești, Movila și Ciocănari.
gaze naturale

1541 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 12.175 mii lei
pentru Comuna Pietrari, înființare
rețele de gaze in Comuna Pietrari.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
893

1542 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 27.553 mii lei
pentru Comuna Vârfuri, înființare
sistem distribuție gaze naturale în
Comuna Vârfuri.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1543 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
894

autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 33.488 mii lei
pentru
Comuna
Conțești,
interes public sau social.
dezvoltarea rețelei inteligente de
distribuție a gazelor naturale în
Construire Rețele de distribuție
vederea creșterii nivelului de
gaze naturale
flexibilitate, siguranță, eficiență în
operare, precum și de integrare a
activităților
de
transport,
distribuție și consum final pe
teritoriul comunei Contești.

1544 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.839 mii lei
pentru
Comuna
Crevedia,

realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

895

Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

1545 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

extindere distribuție gaze în
Comuna Crevedia pe circa 10 km.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 5.909 mii lei
pentru
Comuna
Crevedia,
extindere rețea distribuție gaze
naturale de presiune redusă în
Comuna Crevedia.

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
896

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 3.239 mii lei
pentru Comuna Ocnița, extindere
interes public sau social.
rețea distribuție gaze naturale în
Comuna Ocnița.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1547 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 4.207 mii lei
pentru
Comuna
Hulubești,
interes public sau social.
1546 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
897

Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

1548 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

înființarea distribuție gaze naturale
în Comuna Hulubești.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 24.000 mii lei
pentru Comuna Malu cu Flori,
înființare sistem inteligent
de
distribuție gaze naturale în
Comuna Malu cu Flori.

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
898

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 26.839 mii lei
pentru
Comuna
Mogoșani,
interes public sau social.
înființare sistem de distribuție a
gazelor naturale în Comuna
Construire Rețele de distribuție
Mogoșani, județul Dâmbovița, ci
gaze naturale
satele aparținătoare Mogoșani,
Merii, Cojocaru, Chirca și Zăvoiu.

1549 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1550 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
899

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 12.939 mii lei
pentru
Comuna
Odobești,
interes public sau social.
înființare sistem inteligent de
distribuție gaze naturale în
Construire Rețele de distribuție
Comuna Odobești, cu satele
gaze naturale
aparținătoare
Odobești,
Brâncoveanu, Miulești, Crovu și
Zidurile.

1551 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 18.772 mii lei
pentru Comuna Valea Lungă,
extindere rețea de distribuție gaze
naturale de redusă presiune in
Comuna Valea Mare.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
900

1552 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 21.915 mii lei
pentru Comuna Costeștii din Vale,
înființare retea de gaze în Comuna
Costeștii din Vale.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1553 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
901

Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 9.460 mii lei
pentru
Comuna
Braniștea,
interes public sau social.
înființarea distribuție gaze naturale
in localitatea Braniștea, Comuna
Construire Rețele de distribuție
Braniștea.
gaze naturale

1554 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 12.662 mii lei
pentru
Comuna
Braniștea,
înființare rețea inteligentă de
distribuție gaze naturale in
localitatea
Săvești,
Comuna
Braniștea.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
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1555 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 12.967 mii lei
pentru
Comuna
Sălcioara,
înființare, distribuție gaze naturale
in Comuna Sălcioara, jud.
Dâmbovița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1556 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
903

în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 1.500 mii lei
pentru
Comuna
Comișani,
interes public sau social.
extindere rețea de distribuție gaze
naturale in Comuna Comișani.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1557 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 17.128 mii lei
pentru Comuna Iedera, dezvoltarea
interes public sau social.
rețelelor inteligente de distribuție a
gazelor naturale în vederea
Construire Rețele de distribuție
Publice și Administrației

locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
904

gaze naturale

1558 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

creșterii nivelului de flexibilitate,
siguranță, eficiență în operare,
precum și de integrare a
activităților
de
transport,
distribuție și consum final în
Comuna Iedera cu localitățile
aparținătoare (Iedera de Sus,
Iedera de Jos, Colibași, Cricovu
Dulce.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 11.823 mii lei
pentru Comuna Văleni, înființare
rețea de distribuție gaze naturale în
Comuna Văleni-Dâmbovița.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
905

1559 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 550 mii lei
pentru
Comuna
Cornățelu,
înființare sistem inteligent de
distribuție a gazelor naturale în
Comuna Cornățelu.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1560 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
906

Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 900 mii lei
pentru
Comuna
Butimanu,
interes public sau social.
înființare, distribuție gaze naturale
in Comuna Butimanu cu satele
Construire Rețele de distribuție
aparținătoare
Butimanu,
gaze naturale
Bărbuceanu, Lucianca, Ungureni.

1561 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 4.292 mii lei
pentru Comuna Runcu, extindere
rețea de distribuție gaze naturale
de presiune redusă in Comuna
Runcu.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
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1562 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 2.055 mii lei
pentru
Comuna
Cornești,
înființare, distribuție gaze naturale
in localitatea Bujoreanca.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1563 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
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credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 1.468 mii lei
pentru Comuna Cornești, extindere
interes public sau social.
conducta de gaze naturale in
Comuna Cornești.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1564 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 6.547 mii lei
pentru Comuna Cornești, înființare
interes public sau social.
rețea de distribuție gaze naturale în
Comuna Crângurile.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale
Cod program 1324

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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1565 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 19.480 mii lei
pentru Comuna Dobra, înființare
sistem inteligent de distribuție de
gaze naturale în Comuna Dobra.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1566 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
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mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 7.300 mii lei
pentru Comuna Răzvad, înființare
interes public sau social.
rețea de distribuție gaze naturale în
satul Gorgota, Comuna Răzvad.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1567 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social , creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 9.354 mii lei
pentru Comuna Șotînga, extindere
interes public sau social.
rețele de distribuție gaze naturale
în satele Șotânga și Teiș, Comuna
Construire Rețele de distribuție
Șotânga.
gaze naturale
Cod program 1324

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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1568 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 31.000 mii lei
pentru Comuna Corbii Mari,
înființare sistem inteligent de
distribuție de gaze naturale în
Comuna Corbii Mari cu satele
aparținătoare
Corbii
Mari,
Ungureni, Satu Nou, Grozăvești,
Petrești, Bărăceni, Moara din
Groapă și Vadu Stanchii.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
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1569 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social ,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

1570 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,

Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.950 mii lei
pentru
Comuna
Buciumeni,
extindere rețea distribuție gaze
naturale în satul Valea Leurzii,
Comuna Buciumeni.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
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Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 41.395 mii lei
pentru
Orașul
Pucioasa,
interes public sau social.
modernizare infrastructură rutieră.
Construire
Autor:
Drumuri/străzi/infrastructură
Titus Corlațean senator PSD,
conexă de interes local
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1571 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 15.584 mii lei
pentru
Orașul
Pucioasa,
interes public sau social.
modernizare drum DC8, cartier
Malurile.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
Autor:
conexă de interes local
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere din localitate.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

914

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 17.045 mii lei
pentru Orașul Pucioasa, creare
interes public sau social.
drum de legătură PucioasaVulcana Băi.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
Autor:
conexă de interes local
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1573 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 49.000 mii lei
pentru
Orașul
Pucioasa,
interes public sau social.
1572 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
915

Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

1574 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

construcție parcare subterană în
zona centrală a Orașului Pucioasa.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 5.844 mii lei
pentru
Comuna
Pietroșița,
reabilitare drum de interes local
DC 132 Pietroșita – Runcu în
Comuna Pietroșița.

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
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În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 3.601 mii lei
pentru
Comuna
Vișinești,
interes public sau social.
modernizare
străzi
comunale
satele:
Vișinesti,
Dospinești,
Construire
Urseiu și Sultanu.
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1576 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 678 mii
1575 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

1577 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

leiComuna Vișinești, punere în
siguranță a drumurilor publice
punctele: Răzvan Stanciu, Leonte
și Leana lui Crăciun Comuna
Vișinești.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.472 mii lei
pentru
Comuna
Lucieni,
modernizare străzi în satele
Lucieni și Olteni, Comuna
Lucieni.

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
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1578 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.350 mii lei
pentru Comuna Ocnița, intersecție
străzi cu zid de sprijin în Comuna
Ocnița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1579 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
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de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 18.019 mii lei
pentru Comuna Ulmi, reabilitare și
interes public sau social.
modernizare străzi în Comuna
Ulmi.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
Autor:
conexă de interes local
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1580 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 590 mii lei
pentru Comuna Ulmi amenajare
interes public sau social.
trotuar și amenajare intersecție cu
drumuri laterale pe strada Soarelui.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
Autor:
conexă de interes local
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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1581 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

1582 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,

Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 3.250 mii lei
pentru Comuna Ulmi, amenajare
șanțuri și accese în Sat Matraca,
Comuna Ulmi, județ Dâmbovița.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
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Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 8.032 mii lei,
pentru
Comuna
Aninoasa,
interes public sau social.
modernizare străzi în Comuna
Aninoasa.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
Autor:
conexă de interes local
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1583 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții creditele de angajament și
de interes public sau social, creditele bugetare pentru anul
Subprogramul Alte obiective de 2021 cu suma de 1.119 mii lei
pentru
Comuna
Vârfuri,
interes public sau social.
modernizare
drum
vicinal
(pământ) Sat Carlanesti (PietreConstruire
Dragomirescu- Pompiliu).
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,

Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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1584 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 8.700 mii lei
pentru Comuna Vârfuri, stabilizare
alunecare de teren ce afectează
DC5 și proprietățile adiacente
acestuia. În punctul Dragomir
(Brezeanu), jud. Dâmbovița.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1585 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează

Sumele solicitate sunt necesare
pentru stabilizarea alunecarii de
teren ce afectează DC5.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
rutiere locale.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
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Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

1586 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local

creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 5.000 mii lei
pentru Comuna Vulcana – Bai,
modernizarea unor străzi din
Comuna Vulcana Bai.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 200 mii lei
pentru Comuna Dobra, dalare
șanțuri pluviale pe drumurile
comunale din satele Dobra și
Mărcești.

cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea infrastructurii
locale.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
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1587 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire sisteme de iluminat
public de interes local

Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 595 mii lei
pentru
Comuna
Lucieni,
modernizarea
sistemului
de
iluminat public stradal din
Comuna Lucieni.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
1588 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
Publice și Administrației
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Cod program 1324
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea sistemului de
iluminat public.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea sistemului de
iluminat public.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
925

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire sisteme de iluminat
public de interes local

1589 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Cod program 1324

Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire sisteme de iluminat
public de interes local

majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 525 mii lei
pentru Comuna Ulmi, extinderea
sistemul de iluminat public în
Comuna Ulmi.
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618
mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu suma de 1.000 mii lei
pentru Comuna Vulcana – Bai,
extinderea
și
modernizarea
sistemului de iluminat public
stradal.

Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sumele solicitate sunt necesare
pentru imbunatatirea sistemului de
iluminat public.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
926

1590 Anexa 3/15 –
bugetulMinisteruluiDezvoltării.
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
lit. c.
Cheltuielipentruelaborareastudiilor
de prefezabilitate,
fezabilitateșialtestudii, Capitolul
5001 – Cheltuielibugetul de stat
,Titlul VII – Alte transferuri

PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 50.000 mii
lei care se alocă pentru finanțarea
obiectivului de investiții „Studiu
de fezabilitate pentru Drumul
expres Craiova – Filiași – Orșova
– Băile Herculane – Caraș-Severin
– Lugoj”
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat
PSD
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat
PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat
PSD
Grup parlamentar PSD

Proiectul este în concordanță cu
coridorul TEN – T „Orient/Est med”
și va asigura conectivitatea m.
Craiova cu granița de vest și va
îmbunătăți
accesibilitatea
de
transport pentru întreaga zonă de
sud, accesibilitate favorizată și de
drumul expres Pitești – Craiova,
aflat în execuție.
De asemenea drumul expres Lugoj –
Craiova va asigura conectivitatea cu
Bulgaria și sud-estul Europei.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

suplimentează
venitul Îmbunătățirea nivelului de trai al Se
propune
respingerea
1591 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ministerului
Dezvoltării, locuitorilor din oraș,
amendamentului întrucât:
Administrației, bugetul CNI
Lucrărilor
Publice
și
- sursa de finanțare nu poate fi avută
927

Administrației, bugetul CNI, cu
suma de 8593 mii lei pentru
„Construire locuințe pentru tineret,
destinate închirierii, strada Unirii,
nr. 29D, oraș Segarcea, județ Dolj”

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat
PSD
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat
PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat
PSD
Grup parlamentar PSD
1592

Anexa
3/15/02/5001/51/VIMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentareacu
56.215 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 56.215 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa
3/15/02/5001/51/VI
la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivuluiafer
entproiectuluifinanțatprin
POR
2014-2020
“Reabilitare/Modernizare
DJ607C, DN6 Podeni-MălărişcaBalta (DJ670), L=37,157 km”

Proiectulvizeazăreabilitarea/moderni
zarea
a
37,157
km
drum
județeanconectat la rețeaua TEN-T
șideservește o populație de 3679
locuitori, din comunele Balta,
Podeni, Ciresu, Ilovita.
Efectuareaacesteiinvestițiivaavea un
impact
deosebitasuprapopulației,
deoareceesteceamai
mare
parteneasfaltatșicondițiile de trafic
sunt
absolutîngreunatemai
ales
înperioadele
de
ploișizăpezi,
astfelcreșteoperabilitateaserviciilor
de
sănătateșiaccesulelevilor
la
educație,
dezvoltarea
IMM-

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
928

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

1593 Anexa 3/15/26
Cod Program 1324

urilorprecumșicreștereapotențialului
touristic existent. Conform deviz
general
la
faza
SF
(stabiliteînprețurilunamaianul 2016),
valoareatotală a investiției de 65
945,52 mii lei (cu TVA inclus)–iar
la faza DTAC/ PT&CS+DE esteîn
total general de 122 155,59 mii lei
(cu
TVA
inclus),
stabiliteînprețurilunamartieanul
2020. Menționămfaptulcăsuma de
65 945,52 mii lei (cu TVA inclus)
esteasiguratăprintr-un
grant
finanțatprin
POR
2014-2020
șiacoperireadiferența de 56 210,07
mii
lei
cu
TVA
pentruinvestițiamenționatătrebuieasi
gurată
de
cătreConsiliuluiJudețeanMehedinți,
ceeacear genera o presiuneextrem
de mare pe bugetulpropriu al
ConsiliuluiJudețeanMehedinți,
existândriscul
major
de
a
blocafinanciarinstituțiași implicit a
stopaimplementareaproiecteloratât
de
necesarepopulațieijudețuluiMehedinț
i, prinneplatafacturilor.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Se
propunesuplimentareacu Proiectulvizeazăreabilitarea/moderni
19.845mii lei a creditelor de zareaceleimaimariunitațispitalicești

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
929

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

angajamentși cu 19.845 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/26 (Program 1324) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivuluiafer
entproiectuluifinanțatprin
POR
2014-2020
“Modernizare
/
recompartimentarespaţiiinterioa
reşieficientizareenergetică
a
SpitaluluiJudeţean
de
UrgenţăDrobetaTurnu Severin”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

din JudeţulMehedinţi.
Efectuareaacesteiinvestițiivaavea un
impact
deosebitasuprapaciențilordeoareceac
eștiavor beneficia de condiții de
spitalizaremaibune
pe
perioadainternării,
urmare
a
reabilitariișimodernizăriiclădiriicegă
zduieșteSpitalulJudețean
de
UrgențăDrobetaTurnu
Severin,
vacreștesperanța
de
viațăaacestorașivaîmbunatățiicalitate
aactului medical.
Avandînvederefaptulcă POR 2012020
nu
a
permisrealizareaunuiproiectintegrat,
pentruaavea
un
spital
funcționalautorizat de catre DSP
Mehedinţivaloareacheltuielilorneelig
ibileestefoarte mare.
Conform devizului general la faza
DALI (stabiliteînprețurilunamaianul
2019), valoareatotalăainvestițieiafost
de 77 361,38 mii lei (cu TVA
inclus), iarînurmarevizuirii DALI
valoareatotală a acesteia a crescut la
83 925,77 mii lei (cu TVA inclus),
stabiliteînprețurilunamartieanul
2020. Menționămfaptulcăsuma de
64 082,94 mii lei (cu TVA inclus),
esteasiguratăprintr-un
grant
finanțatprin
POR
2014-2020,
diferența de (19 842,83 cu TVA
inclusreprezentandcheltuielitotalene
eligibilepentruinvestițiamenționatătr

- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

930

ebuieasigurată
de
cătreConsiliuluiJudețeanMehedinți,
ceeacear genera o presiuneextrem
de mare pe bugetulpropriu al
ConsiliuluiJudețeanMehedinți,
existândriscul
major
de
a
blocafinanciarinstituțiași implicit a
stopaimplementareaproiecteloratât
de
necesarepopulațieijudețuluiMehedinț
i, prinneplatafacturilor.
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Anexa 3/15/27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentareacu
500mii lei a creditelor de
angajamentși cu 500 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/27 (Cod Program 1284 ) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
nvederearealizăriiobiectivuluiRea
bilitareaclădirii “Casa Pogany”,
aflatăînproprietateaBiblioteciiJu
dețene ” I. G. Bibicescu”
Mehedinți.
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
AvândînvederefaptulcăBibliotecaJud
ețeană ” I. G. Bibicescu”
Mehedințidețineînproprietateasa o
clădiredeosebit
de
importantăpentruistorialocalășinațio
nală, clădireconstruităînanul 1862 de
boierulIancuSefandache,
devenit
ulterior primar al orașului Severin.
Suma
solicitatăva
fi
utilizatăpentrureabilitareainterioarăși
exterioară
a
clădirii,
cu
respectareanormelorspecificepentruc
lădirile cu potențialistoric, precum
șidotareaacesteia
cu
mobilier
specific de bibliotecă, pentru a fi
redatăcircuitului cultural șituristic,
încondiții optime.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

931

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
1595

Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

1596

Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentarea
cu
14.405 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 14.405mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„Construireadăpostpentrucâinif
ărăadăpostșiecarisaj,
municipiulDrobetaTurnu
Severin, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
17.105 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 17.105mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„ConstruirestrăzicartierulVeter
anii
de
Război,
municipiulDrobetaTurnu
Severin, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Necesitatearealizăriiacestuiproiectre - sursa de finanțare nu poate fi avută
zidă din pericolul pe care în vedere întrucât potrivit art. 30 din
îlreprezintăcâiniifărăstăpânpentrupo Legea
nr. 500/2002 privind
pulațiamunicipiuluiDrobetaTurnu
finanțele publice, cu modificările și
Severin. Câinii sunt agresivi, completările ulterioare, Fondul de
neputându-se
rezervă la dispoziția Guvernului se
asigurasiguranțacetățenilor.
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de
sau neprevăzute apărute în timpul
rezervăaflat la dispoziția PM
exercițiului bugetar.
șiacțiunigenerale ale MFP.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Proiectulvizeazămodernizareașiîmbu
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
nătățireainfrastructuriirutiereîncartie
Legea
nr. 500/2002 privind
rulVeteranii
de
Război
din
finanțele publice, cu modificările și
municipiulDrobetaTurnu Severin.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Sursa de finanțare: fondul de
Hotărâre a Guvernului pentru
rezervăaflat la dispoziția PM
finanțarea unor cheltuieli urgente
șiacțiunigenerale ale MFP.
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
932

Grupulparlamentar PSD
1597

Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentarea
cu
2.613 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 2.613mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului“Co
nstruireGrădinițăcomunaJiana,
sat Jiana, județulMehedinți.”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

Nivelul de educațieeste factor-cheie
al
dezvoltăriinaționale,
deoarecedeterminăîn
mare
măsurăactivitateaeconomicășiprodu
ctivitatea,
precum
șimobilitateaforței
de
muncă,
creândpremisele, pe termen lung
pentruexistențaunuinivelmairidicat
de traiși de calitate a vieții.
Avândînvederetendințeledemografi
ce negative, profiluleducațional al
populațieieste
o
condițieesențialăpentru
o
creștereinteligentă,
durabilășifavorabilăincluziunii.
Investițiaplanificatevorcontribui la
consolidarearoluluicomunelor
ca
motoare
de
creștere,
prinabordareadeficiențeloractualeîn
sistemul
de
învățământșiîmbunătățireadisponibi
lității,
calitățiișirelevanțeiinfrastructuriiedu
caționaleși
al
dotării.
Rezultateleasteptatevizeazăasigurar
eaaccesului
la
educațiatimpurieînvedereaasigurării
unorrezultateeducaționalemaibuneîn
paralel
cu
promovareaparticipăriișireintegrare
apărinților pe piațamuncii.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi
avută în vedere întrucât potrivit art.
30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
933

1598

Anexa 3/15/27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

1599 Anexa 3/15/27
Cod Program 1284

Se
propunesuplimentarea
cu
12.080 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 12.080 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„M
odernizaredrumurisăteștiCiorob
orenișiJianaVeche,
comunaJiana,
județulMehedinți„
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Datorităstăriitehnicenecorespunzătoa
re
a
străzilor
din
localitatățileCioroborenișiJianaVech
e, circulaţia se desfăşoară cu
deosebitădificultate, în special pe
timpdefavorabil,
faptceimpunerealizareaunorlucrări
de
modernizare
a
străzilor,
asigurându-se astfel o creştere a
viabilităţiişisiguranţeiînexploatare
precum şicreştereacalităţiivieţii a
locuitorilor
din
zonăprinreducereapoluării,
a
niveluluifonicşi a vibraţiilorrealizate
de traficul existent.
Necesitateaşioportunitateainvestiţiei
derivă din celemenţionate, la
acesteamaitrebuieadăugatşifaptulcăc
irculaţia
se
desfăşoarăîncondiţiifoartegreleînperi
oadeleploioaseşiumedeşifaptuluicădi
spozitivele
de
colectareşievacuareaapelor
de
suprafaţă
sunt
deficitare
pe
majoritateastrăzilor.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
propune
respingerea
Se
propunesuplimentarea
cu Lucrările de reabilitare ale școlii din Se
2.900 mii lei a creditelor de Salcia,
vor
produce amendamentului întrucât:
angajamentși cu 2.900 mii lei a înviitorexternalitățipozitiveînmediul - sursa de finanțare nu poate fi avută
934

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
nvederearealizăriiobiectivului“Mo
dernizareșidotareȘcoalăGimnazi
alăSalcia, com. Salcia, jud.
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

1600
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Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentarea
cu
5.700 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 5.700 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului
“Asfaltareulițecomunale
sat
Salcia,
com.
Salcia,
judeţulMehedinţi”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

social
datorităcreșteriicalitățiiinfrastructurii
de educație. Acestebeneficii sunt
certeșideosebit de importante.
La
nivelulpopulației,
proiectulinvestiționalpropusgenereaz
ăefecteînceeacepriveștecreștereacalit
ățiișicantitățiiserviciilor
de
educatieșivacrea de noilocuri de
muncă.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investiția
are
drept
scop
mărireacapacității de circulație a
drumurilor,
corespunzătornecesităților
de
traficactualeşi
de
perspectivăprinrealizareaunordrumur
imoderne
care
săasigure:
scurtareadurateideplasărilor
(pentrucălătorişimărfuri),
reducereaconsumului de carburanți;
scădereasensibilă
a
uzuriituturorcomponentelorautovehi
culelor;
consolidareaanumitortronsoane de
drum
afectate
de
scurgerilenecontrolate ale apelor; îmbunătățireacondițiilor
de
mediuprineliminareaunornoxeceafec
teazăaerul,
apa,
solul;
accesulunitatilor
de
interventie

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
nr. 500/2002 privind
Legea
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

935

( ambulanta, protectiecivila, etc).
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Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Lucrarea
are
drept
scop
realizareaunordrumurimoderne, care
săasiguremărireacapacității
de
circulație, corespunzătornecesităților
de traficactualeşi de perspectivă,
scădereasensibilă
a
uzuriituturorcomponentelorautovehi
culelor, îmbunătățireacondițiilor de
mediuprineliminareaunornoxeceafec
teazăaerul, apa, solul, precum
șifacilitareaaccesuluiunităților
de
intervenție
(ambulanța,
protecțiecivilă, etc).

Se
propunesuplimentarea
cu
18.158 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 18.158 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului“M
oderinzareșireabilitaredrumuris
ăteștiînsateleJidoștițașiSușița,
comunaBreznițaOcol
,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Sursa de finanțare: fondul de
Grupulparlamentar PSD
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Se propunesuplimentareacu 4.520 Nivelul de sănătateeste factor-cheie
mii lei a creditelor de angajamentși al
dezvoltăriinaționale,
cu
4.520
mii
lei
a deoarecedeterminăîn
mare
creditelorbugetareprevăzuteînAne măsurăactivitateaeconomicășiproduc
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la tivitatea, precum șimobilitateaforței
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
de muncă, creândpremisele, pe
LucrărilorPubliceșiAdministrației, termen
lung
învederearealizăriiobiectivului
pentruexistențaunuinivelmairidicat
„ReabilitareconstructieDispensa de traiși de calitate a vieții.
rUman, comunaBreznițaOcol, Avândînvederetendințeledemografic
e negative, profilulsanitar al
județulMehedinți”

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
936

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

populațieieste
o finanțarea unor cheltuieli urgente
condițieesențialăpentru
o sau neprevăzute apărute în timpul
creștereinteligentă,
exercițiului bugetar.
durabilășifavorabilăincluziunii.
Acestdeziderat
nu
se
poaterealizaînsăfără
o
infrastructurăadecvată/corespunzăto
aresistemuluisanitar.
Analizele
socioeconomiceevidențiazărelațiacauzalăî
ntrenivelul
de
dezvoltare
a
capacitățiiforței de muncășistarea de
sănătate
a
populației.
Investițiaplanificatevorcontribui la
consolidarearoluluicomunelor
ca
motoare
de
creștere,
prinabordareadeficiențeloractualeîns
istemul
de
sănătateșiîmbunătățireadisponibilităț
ii,
calitățiișirelevanțeiinfrastructuriisani
tareși
al
dotării.
Rezultateleașteptatevizeazăasigurare
aaccesului
la
sistemului
de
sănătateînvedereaasigurăriiunorservi
ciimedicalemaibuneînparalel
cu
promovareaparticipăriișireintegrarea
populației pe piațamuncii.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
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La

nivelulpopulației, Se

propune

respingerea
937

Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentarea
cu
3.100 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 3.100 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Ex
tindereșimodernizareșcoală cu
clasele I- VII, însatulJidostița,
comunaBreznițaOcol,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se propunesuplimentareacu 4.850
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
4.850
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului
„ConstruireDispensarUmanînsat
ulJidostița,
comunaBreznițaOcol,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

proiectulinvestiționalpropusgenereaz
ăefecteînceeacepriveștecreștereacalit
ățiișicantitățiiserviciilor
de
educatieșivacrea de noilocuri de
muncă.

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare: fondul de repartizează
rezervăaflat la dispoziția PM principali de credite pe bază de
șiacțiunigenerale ale MFP.
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Nivelul de sănătateeste factor-cheie
al
dezvoltăriinaționale,
deoarecedeterminăîn
mare
măsurăactivitateaeconomicășiproduc
tivitatea, precum șimobilitateaforței
de muncă, creândpremisele, pe
termen
lung
pentruexistențaunuinivelmairidicat
de traiși de calitate a vieții.
Avândînvederetendințeledemografic
e negative, profilulsanitar al
populațieieste
o
condițieesențialăpentru
o
creștereinteligentă,
durabilășifavorabilăincluziunii.
Acestdeziderat
nu
se
poaterealizaînsăfără
o
infrastructurăadecvată/corespunzăto
aresistemuluisanitar.
Analizele

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

938

socioeconomiceevidențiazărelațiacauzalăî
ntrenivelul
de
dezvoltare
a
capacitățiiforței de muncășistarea de
sănătate
a
populației.
Investițiaplanificatevorcontribui la
consolidarearoluluicomunelor
ca
motoare
de
creștere,
prinabordareadeficiențeloractualeîns
istemul
de
sănătateșiîmbunătățireadisponibilităț
ii,
calitățiișirelevanțeiinfrastructuriisani
tareși
al
dotării.
Rezultateleașteptatevizeazăasigurare
aaccesului
la
sistemului
de
sănătateînvedereaasigurăriiunorservi
ciimedicalemaibuneînparalel
cu
promovareaparticipăriișireintegrarea
populației pe piațamuncii.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

1605
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Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se propunesuplimentareacu 6.280
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
6.280
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Re
abilitareCămin Cultural sat

Acestproiectoferatinerilorșilocuitoril
orsatuluiMagheruîn
general
oportunitateade
a-șicunoaștemai
bine
originileșiistoria,
de
a
cunoașteculturațării. Este un bun
prilej de a păstratradițiile locale, este
important
ca
tineriisăcunoascăobiceiurile,
tradițiileșiindeletnicirile
locale

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
939
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Magheru, comunaBreznițaOcol,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 770
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
770
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului“Re
alizare
pod
betonarmatșipodețcasetatpester
ăulBlahnita,
pe
DC
120,
înComunaRogova,
judMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
5.150 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 5.150 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Că
min cultural încomunaRogova,
județulMehedinți”

pentru ca acesteasădăinuieîntimp.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Proiectul are ca scop creareauneicăi
de
comunicațiemoderne
cu
implicațiiîndezvoltarearegională a
zonei,
a
fluidizăriitraficului,
creșteriisiguranțeitraficului,
micșorareatimpilor
de
parcurs,
scădereapoluării
la
toatenivelurileînzoneletranzitateînpr
ezentșiscurtarealegăturilorrutiere
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Obiectivul
general
al
investițieivizeazăîmbunătățireacondi
țiilor
de
viațăpentrupopulație,
asigurareaaccesului la serviciile de
bazășiprotejareamoșteniriiculturaleși
naturale
din
spațiul
rural
învederearealizăriiuneidezvoltăridur
abile.
De
asemeneavizeazăcreștereanumărului
de locuitori din zonelerurale care
beneficiază de servicii precum

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
940

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

șiîmbunătățireaviețiisocialeaacestora finanțarea unor cheltuieli urgente
prinasigurarea
de sau neprevăzute apărute în timpul
spațiinecesareactivităților social – exercițiului bugetar.
culturale.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
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Se
propunesuplimentarea
cu
12.822 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 12.822 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„M
odernizaredrumuriîncomunaRo
govași
sat
Poroinița,
judMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

Avândînvederefaptulcăînprezentdru
murile locale sunt nemodernizate, cu
capacitate de circulaţieredusă, care
nu corespundetraficului actual şi al
celui
de
perspectivă,
cu
implicaţiidirecteasuprasiguranţeicirc
ulaţiei,
investiţiapropusăprinproiecturmăreşt
e:
stopareadegradăriiinfrastructuriişime
nţinereaînexploatare a sistemului de
transport;
-aducereaînparametrii
de
funcţionareşivalorificareacapacităţil
orexistenteprinreparareaşimoderniza
reaacesteia;
înlăturareasauprevenireaapariţieirest
ricţiilor de circulaţie.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
941
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Se
propunesuplimentareacu
22.000 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 22.000 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„M
odernizaredrumuri de interes
local
încele
11
localitățiaparținătoarecomuneiD
umbravajudețulMehedinti”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Se propunesuplimentareacu 2.269
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
2.269
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Re
abilitareașezământ
cultural
comunaDârvari,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

Obiectivulinvestițieiconstăînfacilitar
eaşiameliorareaconexiunilorîntrereţe
lele
de
transport
judeţeanăşiinterjudeţeană;
facilitareaaccesuluiînregiuneîncondiţ
iinormale de confortşi de securitate ;
aducereasistemuluirutier
la
parametriitehnicicorespunzătoricateg
orieidrumului,
asigurându-se
astfelcondiţiibune
de
siguranţăîncirculaţia auto;
-asigurareaunorconditii optime de
sigurantasiconfort in circulatia auto
sipietonala.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Proiectulpresupunecreştereaatractivit
ăţiilocalităţiiprinreabilitareaCăminul
ui Cultural, activitatenecesarăpentru
a
susţinedesfăşurareaactivităţilorartisti
ce,
culturale,
expozițiile,
dansurilepopulare,
manifestaţiiletradiţionale din mediul
local.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Sursa de finanțare: fondul de finanțarea unor cheltuieli urgente
rezervăaflat la dispoziția PM sau neprevăzute apărute în timpul
șiacțiunigenerale ale MFP.
exercițiului bugetar.
942

Grupulparlamentar PSD
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Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentarea
cu
8.000 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 8.000 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Ex
tinderecanalizarecomunaDârvar
i, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Potenţialiibeneficiari,
acesteiinvestiţiivor
fi
locuitoriicomunei.
Rezultateleobținutevor fi după cum
urmează: îmbunătățireasoluluiși a
mediuluiînconjurătorprinreducereap
oluării, respectiv ca beneficiu
indirect
nu
este
de
neglijatniciîmbunătățirea,
ocrotireasănătățiigenerale
a
populației

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propunesuplimentareacu 37.
644
mii lei a creditelor de
angajamentși cu 37. 644 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„As
faltareulițesătești,
comunaDârvari,
județulMehedinți”

Investiţiapropusăva
duce
la
creareaşimodernizareainfrastructuriif
izice
de
bazăpentrupopulaţiacomuneiDârvari
,
prinmodernizareareţelei
de
drumurisăteşti.
Beneficiariifinali ai proiectului sunt
locuitorii
din
întreagazonă,
prinefecteleindirecte
pe
care
acestproiect le vaaveaasuprazonei.

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

943
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Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentarea
cu
2.120 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 2.120 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Re
abilitare,
modernizare,
extindereșidotareCămin
Cultural
încomunaPonoarele,
sat Bârâiacu, judetulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentareacu
14.085 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 14.085 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Ex
tindererețeadistributieapăîncom
unaSvinița, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

Proiectulurmăreşterezolvareaunorpr
obleme
cu
care
se
confruntăsatulBârcâiacu, atât pe
termen scurt, câtşi pe termen
mediuşi lung. Activităţile de
cunoaştere,
revigorare,
performanţascenică a tradiţiilor,
obiceiurilor,
datinilor,
cânteculuişijocului
popular,
au
fostdesfăşurate
permanent
îninstituţiileşcolareşicăminelecultura
le, realităţi care justificăacestdemers.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Sursa de finanțare: fondul de exercițiului bugetar.
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Scopulacesteiinvestiţiiestecreştereag
radului
de
echipareedilitarăprinasigurareaneces
arului
de
apăpotabilăaferentlocuitorilorcomun
eiSvinița.
Extindereasistemului de alimentare
cu
apăva
conduce
la
respectareaprevederilorlegaleprivind
asigurareaindicatorilor
de
decalitateaapeipotabileconsumate de
locuitoriicomunei precum și la
dezvoltareaîncontinuare a comunei,
generând o serie de avantaje precum:
eliminareafactorilor
de
riscpentrusănătateapopulaţiei;
-asigurareaprotecţieimediului;

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

944

-creştereagradului de confortşi a
calităţiivieţii;
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
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MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
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Anexa 3/15/28/5001/51
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se propunesuplimentareacu 3.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
3.500
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Re
abilitareDispensarUmanGrozeșt
i,
comunaGrozești,
județulMehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
19.236 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 19.236 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa
3/15/28/5001/51
la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„M
odernizareainfrastructurii
de
transport încomunaPonoarele,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervăaflat la dispoziția PM principali de credite pe bază de
șiacțiunigenerale ale MFP.
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Proiectulvizeazărealizareaunuiobiect
iv de interes public, având ca scop
îmbunătăţireaserviciilormedicalepen
trulocuitoriicomuneiGrozești.

Aceastăinvestițieridicăstandarduldru
murilorcomuneiPonoarele,
sporindsiguranțatraficului.
Înacelașitimpscadedurata
de
deplasare, și implicit consumul de
carburant.
Totodată,
populațiașiîntreprinderile
de
la
nivelulîntregiiregiunivor beneficia
de un accesmai bun la rețeauarutieră
a României.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
945
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Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
50.000 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 50.000 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
nvederearealizăriiobiectivului„Ali
mentare
cu
apăpotabilăsateleOrevița Mare
șiTraian,
orașVânju
Mare,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

1619 Anexa 3/15/ 27

Se
propunesuplimentareacu
350.000 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 350.000 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„As
faltareorașVânju
Mare,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se

propunesuplimentarea

șiacțiunigenerale ale MFP.
Proiectulvizeazăcreștereacalitățiivieț
iizilnice a locuitoriloracestorzone,
eliminareafactorilor
de
riscpentrusănătate,
precum
șidezvoltareasectorului
de
prestăriservicii, ceeacear duce la
creșterealocurilor de muncă.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investiția
de
modernizare
a
drumurilor are scopul de a
facilitaatâttraficul
auto,
câtșicelpietonal,
care
se
desfăşoarăgreoi,
necorespunzător
din
punct
de
vedere
al
siguranțeișiconfortului,
mai
cu
seamăînanotimpulreceșiînperioadele
cu precipitațiiabundente.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
cu Acestproiect de modernizare

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

a Se

propune

respingerea
946

Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
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350.000 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 350.000 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
vederearealizăriiobiectivului„Asfa
ltare sate aparținătoareOrevița
Mare, Bucura, Traian, Nicolae
Bălcescu,
orașVânju
Mare,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

drumurilor
de
interes
local
vorasigura:
Îmbunătăţireacondiţiilor
de
transport
pentrubunurişipesoane,
princreştereavitezei
de
rulare,
de
prinreducereacosturilor
exploatareşi a rateiaccidentelor,
prinadoptareaunormăsuripentrusigur
anţă;
- Îmbunătăţireafactorilor de mediu;
- Standardeciviceşi de mediu la
nivelmultmairidicatcomparativ
cu
situaţiaexistentă;

Se
propunesuplimentareacu
13.042 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 13.042 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„M
odernizaredrumuri
locale
încomunaLivezile,
judetulMehedinți”

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investiția
de
reabilitareşimodernizare
a
infrastructuriiexistente arescopul de
a
reduce
costurile
de
exploatareprincreștereavitezei
de
deplasare, de a reduce rata
accidentelorprinîmbunătăţireacondiţi
ilor de transport.
În
plus,
proiectulcontribuie
la
dezvoltareaviitoare
a
politiciicomune de transport.

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 500

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investiția
are
drept

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

scop Se

propune

respingerea
947

Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

mii lei a creditelor de angajamentși
cu
500
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Po
d
pesteraulDrincea
in
satulIzvoralu
de
Jos,
comunaLivezile,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se
propunesuplimentareacu
20.994 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 20.994 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 04 (Cod Program 49) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Co
nstruirelocuințesociale,
stradaGhioceilor,
mun.
OrsovajudețulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

atâtmodernizareainfrastructurii
de
transport, câtșiscurtareatimpilor de
deplasare. Se faciliteazăastfelaccesul
la rețeauarutieră a României.

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervăaflat la dispoziția PM principali de credite pe bază de
șiacțiunigenerale ale MFP.
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Serviciilesocialereprezintăactivitățis
auansamblu
de
activitățirealizateînfuncție
de
nevoileparticulare
ale
fiecăreicategorii de beneficiari,
având
un
impact
direct
asupraindividului,
familieisaucomunității.Ceamaiacută
problemăsocială
o
constituielipsalocurilor de muncă.
Aicivor
fi
încontinuaremariproblemesociale,
deoareceînmomentul de fațăpiața de
muncăesteînplinproces de evoluție,
iarpentrupersonaluldisponibilizat nu
există o alternativăreală, faptce face
săcreascăcontinuupresiuneasocială.
De
aicișinecesitateaacestuiproiect
care
are
învedereconstruireaunuiansamblu de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

948

locuințesociale format din 4 blocuri.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
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Se propunesuplimentareacu 1.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
1.500
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Co
nstrucțieșidotare
cabinet
medical
Șișești,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 6.000
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
6.000
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Ca
nalizareșistatieepuraresateleȘișe
știșiCiovârnășani, comunaȘișești
, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,

Prinprezentulproiect
se
are
învedereedificareaunui
cabinet
medical, precum șidotareaacestuia
conform
standardelorînvigoare.
Acest
cabinet
medicalvaaveafuncțiunispecificepent
ruaasiguraconsultațiiși/sautratamente
medicalepentrupopulațiaarondatăace
stei zone.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Debitele de apăuzatărezultate de la
consumatorifiindcolectateînfosesepti
ce,
puțuriabsorbantesausoluțiiimproviza
te de canalizare cu risc major de
infestare a soluluiși a pânzeifreatice,
se
impunemodernizareașiridicăriigradul
ui de confort al locuitorilor din zonă,
prinechipareaîntreguluiteritoriu cu
utilitățitehnico-edilitareastfelîncâtsă
se
asigurecondițiicivilizate
de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
949

Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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viațăpentrulocuitori.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Acestproiectreiesedintr-o
dezvoltareregionalăechilibratășidintr
-un
sistemeficient
de
gestionareșiîntreținere
a
tuturordrumurilornaționale, care sunt
esențialepentrudezvoltareatransportu
luirutier, pentrucreștereaconfortului,
pentruasigurareaserviciilor
de
urgențășisalvareîncazulcatastrofelor
naturale,
precum
șipentrufacilitareaaccesuluipersoanel
orvârstnicesau cu mobilitateredusă.

Se propunesuplimentareacu 4.798
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
4.798
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa
3/15/28/5001/51
la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„M
odernizareainfrastructurii
de
transport
încomunaPodeni,
județulMehedinți,”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Sursa de finanțare: fondul de
Grupulparlamentar PSD
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Se propunesuplimentareacu 3.150 Investiția
are
drept
scop
mii lei a creditelor de angajamentși asigurareacădebitele
de
cu
3.150
mii
lei
a apădistribuiteprinrețelele
de
creditelorbugetareprevăzuteînAne alimentare
se
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la încadreazăînprevederilereglementări
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
lorînvigoareși ale actelor de
LucrărilorPubliceșiAdministrației, reglementareemise de cătreautorități,
învederearealizăriiobiectivului
protejareașiîmbunătățireacalitățiime
„Extinderesistemalimentare cu diuluiînconjurător,
de
apă
sat
Malarișca, creștereanumărului
mărireacapacitățiisursei de apă, persoanebranșate la o rețea de
a
capacității
de alimentare cu apășiracordarea la o

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
950
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înmagazinareșirealizarebranșam rețea de canalizaremenajeră.
enteînsateleGornențișiMalarișca,
comunaPodenijudețulMehedinți
Sursa de finanțare: fondul de
”
rezervăaflat la dispoziția PM
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
șiacțiunigenerale ale MFP.
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentareacu
ComunaGogoșuestefavorabilăturism
78.400 mii lei a creditelor de
ului de tranzitșiagroturismului.
angajamentși cu 78.400 mii lei a
Proiectulpresupunemodernizareainfr
creditelorbugetareprevăzuteînAne
astructurii
de
transport
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
îninteriorulcomuneiînvedreacreșterii
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
numărului de turiști, creșteriivitezei
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
de
deplasare,
nvederearealizăriiobiectivului„Asf
șicreșteriisiguranțeirutiereprinîmbun
altareulițecomunale,
ătăţireacondiţiilor de transport.
comunaGogoșu,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Sursa de finanțare: fondul de
Virgil Alin CHIRILĂ,
rezervăaflat la dispoziția PM
Cornel Vasile FOLESCU.
șiacțiunigenerale ale MFP.
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentareacu Acestproiect de modernizare a
20.199 mii lei a creditelor de drumurilor
locale
angajamentși cu 20.199 mii lei a încomunaPunghinavaasiguraîmbunăt
creditelorbugetareprevăzuteînAne ăţireacondiţiilor
de
transport
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la pentrubunurişipesoane,
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
princreştereavitezei
de
rulare,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î prinreducereacosturilor
de
nvederearealizăriiobiectivului„Mo exploatareşi a rateiaccidentelor,
dernizaredrumuri
locale prinadoptareaunormăsuripentrusigur
anţă;
încomunaPunghina,
județulMehedinți”

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
951

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se
propunesuplimentareacu
10.976 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 10.976 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„As
faltaredrumurișiulițecomunale
8.5
km,
comunaTâmna,
județulMehedinți”

Investiția
de
modernizare
a
drumurilor are scopul de a
facilitaatâttraficul
auto,
câtșicelpietonal,
care
se
desfăşoarăgreoi,
necorespunzător
din
punct
de
vedere
al
siguranțeișiconfortului,
mai
cu
seamăînanotimpulreceșiînperioadele
cu precipitațiiabundente.

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 1.200
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
1.200
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Ali
mentare cu apăpotabilă sat
Boceni,
comunaTâmna,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Obiectivulproiectuluieste
de
a
realizainfrastructura
de
apășiapăuzată
din
zona
menționatăprinextindereașidezvoltar
easerviciului de alimentare cu
apăpotabilă,
controlată
microbiologic,
încondiții
de
siguranțășiprotecție
a
sănătățiișiasigurareacolectăriișiepură
riiapeloruzatepentruconformarea cu
cerințeledirectiveloreuropeneprivind
calitateaapei
destinate
consumuluiumanșiepurareaapeloruz
ate.

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
952

Grupulparlamentar PSD

1631

Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

1632

Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Prinrealizareaacestuiproiect
se
urmărescprevențiaîndomeniuledilitar
, educațiaedilitară, accesulpopulației
la
un
sistemcentralizat
de
canalizaremenajeră,
implementarearapidășicorectă
a
programelornaționale de prevenție,
îmbunătățireastării de sănătate a
populației,
creștereacalitățiiviețiișisperanței de
viață a populației.

Se propunesuplimentareacu 4.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
4.500
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Ca
nalizare sat ValeaUrsuluiși sat
Boceni,
comunaTâmna,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Sursa de finanțare: fondul de
Cornel Vasile FOLESCU
rezervăaflat la dispoziția PM
Grupulparlamentar PSD
șiacțiunigenerale ale MFP.
Se propunesuplimentareacu 9.413
Realizareaobiectivului
de
mii lei a creditelor de angajamentși
investițiipropusreprezintă
o
cu
9.413
mii
lei
a
îmbunătățireainfrastructurii
din
creditelorbugetareprevăzuteînAne
cadrulcomuneiFlorești,
o
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
îmbunătățire a condițiilor de viațăși
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
a standardelor de muncă, fapt care
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
vacontribuiîntr-o mare măsurăși la
nvederearealizăriiobiectivului„Mo
menținereapopulațieiși a forței de
dernizaredrumuri de interes
muncă la nivel local ceeaceva duce
local
încomunaFlorești,
la
creștereanivelului
de
județulMehedinți”
dezvoltareeconomicăși a nivelului
de traiînzonă.
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
953

Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Se propunesuplimentareacu 5.614
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
5.614
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
nvederearealizăriiobiectivului„Înfi
ințarerețea
de
canalizareînlocalitateaZegujaniș
iextindererețea
de
canalizareînsateleLivezișiGardo
aia,comunaFloresti,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentareacu
20.000 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 20 000 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
nvederearealizăriiobiectivului„Asf
altaredrumuri
locale
comunaGârla
Mare,
județulMehedinți”

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Realizareauneirețele de canalizareva
conduce
la
reducereapoluăriiapelorfreaticesau
de
suprafață
de
cătrepuțurileabsorbante
din
gospodării,
evitareaevacuăriiapeiuzateîncursuril
e de apa, fără o tratareprealabilă, la
creștereaconfortuluișirealizareacadru
luiigienicosanitaroptimpentrupopulație.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investițiavizeazăimpulsionareadezvo
ltăriieconomiceși
a
mobilitățiipopulațieișiforței
de
muncă
din
regiune,
precum
șicreștereagradului
de
accesibilitateșiatractivitate a zonei,
prinîmbunătățireacondițiiloroferite
de infrastructura de transport.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
954
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Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentareacu
10.106 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 10 106 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Re
abilitareasistemelor
de
alimentare
cu
apă
din
comunaMalovăț,
județulMehedinți”

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Prinacestproiect
se
urmăreșterealizareauneistructuriedili
taremoderne,
ca
bază
a
dezvoltăriieconomiceșiînscopulatrag
eriiinvestițiilorprofitabilepentrucom
unitatealocală,
precum
șiîmbunătățireacondițiilor
de
viațăpentrulocalnici.

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentareacu
30.500 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 30.500 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„As
faltaredrumuricomunale/sătești
din
comunaMalovăț,
județulMehedinți”

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Autori: Liviu Lucian MAZILU,

Sursa de finanțare: fondul de

Proiectul
de
investiţiepropussatisfaceobiectiveles
trategice
de
creştereaatractivităţiizonelorrurale
din România, de îmbunătăţire a
condiţiilor de viaţăşi de asigurare a
accesului
la
serviciile
de
bazăpentrucomunitatearurală.

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
955
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Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 5.999
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
5.999
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„M
odernizaredrumuricomunale,
drumurisăteștișiulițe
din
satulBreznicioarașisatulTirsa,
comunaStângăceaua,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 537.
674 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 537.674mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice
,
pentrurealizareaobiectivului„Cana
lizareșistațieepurarecomunaPris
tol, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Avândînvederefaptulcăînprezentdru
murile locale sunt nemodernizate, cu
capacitate de circulaţieredusă care
nu corespundetraficului actual şi al
celui
de
perspectivă,
cu
implicaţiidirecteasuprasiguranţeicirc
ulaţiei,
investiţiapropusăurmăreştestoparead
egradăriiinfrastructuriişivalorificarea
capacităţilorexistente.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Învedereamodernizăriișiridicăriigrad
ului de confort al locuitorilor din
zona,
proiectulprevedeechipareaîntreguluit
eritoriu
cu
utilitățitehnicoedilitareastfelîncâtsă
se
asigurecondițiicivilizate
de
viațăpentrulocuitorii
din
zona.
Soluțiavarezolvaproblemele
de
mediu din zonăîn mod unitar, cu
epurareaapelorîntr-o
stație
de
epurareșivaține
sub
control
riguroselementelepoluante
din
întreagazonă.

exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Se propunesuplimentarea cu 500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
500mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice
,
pentrurealizareaobiectivului„Cons
truire pod pesterâulDrincea,
comunaPădina,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 300
mii lei atât a creditelor de
angajamentcâtși
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului„Reab
ilitateȘcoalăPădinacomunaPădi
na, județulMehedinți
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 8.000
mii lei a creditelor de angajamentși

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP
Podulrutierestenecesarpentru
a
traversarâulDrinceașiva
face
legăturaîntredrumurilecomunale.
Realizareapodului seimpunepentru
a face posibilaccesul la terenurile din
parteaestică
a
râului.
Realizareaacesteiinvestițiiesteoportu
năpentrutoțilocuitoriicomunei,
fiindcuprinsăînstrategia
de
dezvoltarelocală.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investițiapropunerealizareauneiinfra
structurișcolarecorespunzătoareprinr
eabilitareașimodernizareaclădirilore
xistente.
Asigurareafacilitățilornecesarecontri
buind
la
îmbunatățirearezultatelorșcolareși la
o rată de tranzițiemai mare
cătrenivelurilesuperioare
de
educație.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de
sau neprevăzute apărute în timpul
rezervăaflat la dispoziția PM
exercițiului bugetar.
șiacțiunigenerale ale MFP.
Modernizareadrumurilorva duce la Se propune respingerea
sporireacapacitățiiportanteși
de amendamentului întrucât:
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cu
8.000mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului„Mod
ernizaredrumuri de interes local
încomunaVrata,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
20.620 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 20.620mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului„Mod
ernizaredrumuricomunale, sat
Vânători,
comunaVânători,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 800
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
800
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la

circulațieînaceastăzonă, cu platformă
cu
lățimesuficientăpentruasigurareasigu
ranțeicirculațieiși
a
confortuluiîntrafic.
Asigurareaunuitraficîncondiții
optime
va
duce
la
dezvoltareaeconomicăîncomunăși la
aparițiaunorpotențialiagenți
economici.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Realizareaobiectivului
de
investițiipropusreprezintă
o
îmbunătățireainfrastructurii
din
cadrulcomuneiVânători,
o
îmbunătățire a condițiilor de viațăși
a standardelor de muncă, fapt care
vacontribuiîntr-o mare măsurăși la
menținereapopulațieiși a forței de
muncă la nivel local ceeaceva duce
la
creștereanivelului
de
dezvoltareeconomicăși a nivelului
de traiînzonă
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Acestproiectestecu atâtmainecesar
cu câtînperioada de toamnăiarnă,
prinploileşininsorilespecifice
de
sezonrece, se
vor
produce
multmaimultedegradări
ale

- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
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bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului„Între
ținere,
pietruireulitesăteștișiconstruirep
oduri pe ulițecomunaCăzănești,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Se
propunesuplimentarea
cu
10.550 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 10.550 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa
3/15/28/5001/51
la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului„Mod
ernizareainfrastructurii
de
transport
încomunaGreci,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
10.400 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 10.400 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,

drumurilor locale. Prinpietruire, se
vaputeaastfelinterveni
cu
promptitudine
la
dezăpezireazonelorafectate
de
ninsoridarşi o maibunăcirculaţie a
cetăţenilorşivehiculeloraflateîn
transit
sauintervenţii
ale
autospecialelor
de
salvareşipompieriacolounde
sunt
solicitate.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Modernizareașidezvoltareatransport
uluitrebuieabordateplecând de la
principiulasigurăriisiguranțeișisecuri
tății.
Româniatrebuiesă
se
alătureînacestdomeniuinfrastructurii
europeneșimondialeținândcont
de
nevoilespecificeromânilor.Dezvoltar
eaeconomică a Românieipoate fi
sustenabilăprindezvoltareainfrastruct
urii de transport.

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Dezvoltareaeconomicăşisocialădura
bilă a uneicomunităţi, depindeşi de
gradul de echipareedilitară a
acesteia,
de
asigurareatuturorutilităţilornecesared
esfăşurăriiactivităţiipotenţialilorinve

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
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LucrărilorPublice,
stitorisauconsumatori,
pentrurealizareaobiectivului
prinridicareastandardului de viaţă.
„Alimentare
cu Scopulacesteiinvestiţiiestecreştereag
radului
de
apăpotabilăcomunaȘovarna,
echipareedilitarăprinasigurareaneces
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
arului
de
apăpotabilăaferentlocuitorilorcomun
Virgil Alin CHIRILĂ,
eiȘovarna.
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupulparlamentar PSD
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Se
propunesuplimentarea
cu Obiectivelespecifice
ale
14.300 mii lei a creditelor de proiectuluivizeazăcreștereamobilități
angajamentși cu 14.300 mii lei a populațieiși a mărfurilor din zona
creditelorbugetareprevăzuteînAne rurală,
xa
3/15/28/5001/51
la prinîmbunătățireacalitățiirutiere,
bugetulMinisterulDezvoltării,
crearea
de
noifacilități
de
LucrărilorPublice,
accesșimobilitateprinmodernizarea
pentrurealizareaobiectivului
de
„Modernizareinfrastructură de stațiipentrupasagerișicreștereagradul
transport
comunaBraniștea, ui de siguranțăîntraficprininvestiții
destinate siguranțeirutiere.
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
18.700 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 18.700 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Scopulșiimportanțainvestițiilorpropu
seprinacestproiectpentrumunicipiulO
rșovaconstauînîmbunătățireacalității
mediuluișicondițiilor de viață ale
oamenilor,
prinreabilitareainfrastructuriiinadecv
ateînsectorul
de

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
960
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pentrurealizareaobiectivului
„Realizarealucrărilor
de
reabilitare a stației de epurare
cu
treaptasecundarăînmunicipiulO
rșova, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
29.922 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 29.922mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivuluiMode
rnizaredrumuri de interes local
încomunaObârșia de Câmp,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Se propunesuplimentarea cu 4.124
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
4.124mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului

apășiapăuzatăînscopulconformăriista rezervă la dispoziția Guvernului se
ndardelorUniuniiEuropene, precum repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
șicelorromânești.
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de
sau neprevăzute apărute în timpul
rezervăaflat la dispoziția PM
exercițiului bugetar.
șiacțiunigenerale ale MFP.

Prinmodernizareadrumurilorcomune
iObârșia de Câmp, se vaconsolida la
nivel local aceaparteainfrastructurii
pe care o reprezintăcalea de
circulațierutieră,
eareprezentândcapacitatea
de
acoperire a nevoilor de circulație a
populației din comună. Investițiava
duce la sporireacapacitățiiportanteși
de
circulațieînaceastăzonă,
cu
asigurareasiguranțeicirculațieiși
a
confortuluiîntrafic.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Scopul
siobiectivulinvestițieiconstauînasigu
rareaaccesului,
calitățiiși
a
atractiviățiieducațieiîngrădinița din
comunaObârșia,
in
scopulcreşteriigradului
de
participare
la
niveluleducaţieitimpuriişiînvăţământ

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
961

„Demolare,
construire,
împrejmuireterenșidotaregradin
ițeîncomunaObârșia de Câmp,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Se propunesuplimentarea cu 4.530
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
4.530mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„Construire,
împrejmuireterenșidotareDispen
sarUmanîncomunaObârșia de
Câmp, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
15.000 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 15.000mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului„Mod
ernizaredrumuri
locale

uluiobligatoriu,
în
special
pentrucopii cu risccrescut de
părăsiretimpurie a sistemuluiși la
creșterearatei
de
tranzițiesprenivelurisuperioare
de
educație.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Princonstruireașidotareadispensarulu
iîncomunaGrozești,
se
urmăreșterespectareastandardelorșic
erințeloractuale din domeniu. Se
varealizaastfel
un
pas
înainteînvedereacreșteriicalitățiiservi
ciilor de bază ale populației.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Realizarealucrărilorpropuseva
conduce
la
îmbunătăţireaperformanţeilegăturii
cu
drumurilenaţionaleprincreştereavitez
ei
de
transport
şi
a
reduceriirateiaccidentelorprinadoptar
ea de măsuri de siguranţă, la
îmbunătăţireacondiţiilor de transport

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
962

însatulOprișorșisatulPrisăceaua,
comunaOprișor,
județulMehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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şisiguranţacirculaţieiinclusivasigurar
eaunorintervenţiirapideaechipajelor
de poliţie, pompierişisalvareînzonă.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Prinrealizarealucrărilor
de
reabilitare, modernizaresidotare se
urmăreşterezolvareaunorprobleme
cu care se confruntăsatulOprișor,
atât pe termen scurt, câtşi pe termen
mediuşi lung, cum ar fi activităţile
de cercetare, cunoaştere a tradiţiilor,
obiceiurilor,
datinilor,
cânteculuişijocului popular.

Se propunesuplimentarea cu 2.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
2.500mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„Reabilitareșidotarecămin
cultural
sat
Oprișor,
comunaOprișor,
județulMehedinți”
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
șiacțiunigenerale ale MFP.
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 2.500 ModernizareaşidotareaCăminului
mii lei a creditelor de angajamentși Cultural
cu
2.500mii
lei
a Prisăceauavapermiteorganizareaşide
creditelorbugetareprevăzuteînAne sfăşurareaîncondiţiiexcelente a unei
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la game variate de acţiuni, culturale,
bugetulMinisterulDezvoltării,
artistice,
educative,
socialeşi
LucrărilorPublice,
recreative.
pentrurealizareaobiectivului
„Reabilitareșidotarecămin
Sursa de finanțare: fondul de

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
963
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cultural
sat
Prisăceaua,
comunaOprișor,
județulMehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 2.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
2.500mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului„Mod
ernizarestrăziruraleîncomunaVl
ădaia, județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Investiţiapropusăprinproiecturmăreşt
estopareadegradăriiinfrastructuriişim
enţinereaînexploatare a sistemului
de
transport,
înlăturareasauprevenireaapariţieirest
ricţiilor
de
circulaţie,
creştereacapacităţii de transport
învedereaasigurăriiinterconectăriişii
nteroperabilităţiiîntreruteşimoduri de
transport
cu
implicaţiidirecteasuprasiguranţeicirc
ulaţiei,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investițiaurmăreștenecesitateacreșter
iinivelului cultural al locuitorilor din
comunaVlădaia,
contribuind
la
dezvoltareainfrastructuriisociale,
învedereaatingeriiunuinivel
de
dezvoltarenecesarpăstrăriispecificulu
i local și a conservariivalorilor din
această zona.

Se propunesuplimentarea cu 2.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
2.500mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„Reabilitarecămin
cultural
comunaVlădaia,
Sursa de finanțare: fondul de
județulMehedinți”
rezervăaflat la dispoziția PM
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
964
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Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 2.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
2.500mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„
Modernizaredrumuri de interes
local
încomunaVlădaia,
județulMehedinți – etapa II”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 2.500
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
2.500mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„
Modernizareiluminat
public
stradalîncomunaVlădaia,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Investițiareprezintă
o
îmbunătățireainfrastructurii
din
cadrulcomuneiVlădaia,
o
îmbunătățire a condițiilor de viațăși
a standardelor de muncă, fapt care
vacontribuiîntr-o mare măsurăși la
menținereapopulațieiși a forței de
muncă la nivel local, ceeaceva duce
la
creștereanivelului
de
dezvoltareeconomicăși a nivelului
de traiînzonă.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Poiectulpresupuneasigurareacalității
șiperformanțelorsistemului
de
iluminat public la nivelcomparabil
cu
cerințeledirectivelorUniuniiEuropen
e, asigurarea la nivelul U.A.T., a
unuiiluminat
public
adecvatnecesităților
de
confortșisecuritate,
individualășicolectivă, prevăzute de
normeleînvigoare.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Se propunesuplimentarea cu 431
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
431mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„Proiectareșiexecuțierețele
de
distribuțieapăînsateleBroșteni,
LuncșoarașiMeriș,
comunaBroșteni,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentarea cu 554
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
554mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisterulDezvoltării,
LucrărilorPublice,
pentrurealizareaobiectivului
„Rigoleșiacces la proprietăți pe
DC
60
Lupșa
de
Jos,
comunaBroșteni,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
17.643 mii lei a creditelor de

Scopulacesteiinvestiţiiestecreştereag
radului
de
echipareedilitarăprinasigurareaneces
arului
de
apăpotabilăaferentlocuitorilorsatelor
Broșteni, LuncșoarașiMeriș din
comunaBroșteni.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Proiectul are drept scop o
îmbunătățireainfrastructurii pe DC
60 Lupșa de Jos, comunaBroșteni,
șiimlicit o îmbunătățire a condițiilor
de viațăși a standardelor de muncă.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Investițiaurmăreșteaccesibilitatearap
idăvareprezentaintegrareasuperioară

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
966
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angajamentși cu 17.643 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa
3/15/28/5001/51
la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,î
nvederearealizăriiobiectivului
”Modernizareainfrastructurii de
transport
încomunaHinova,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
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Se
propunesuplimentarea
cu
4.943 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 4.943 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
vederearealizăriiobiectivului
”Extindererețeaalimentare
cu
apăpotabilăîncomunaHinova,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
1.919 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 1.919 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne

a
zoneicomunale,
cu
asigurareaaccesului cu economii de
timpcătrepunctele
de
interespentrupersoaneșimărfuri. De
asemeneavaoferi alternative multiple
de
deplasare,
scădereatimpilorpetrecuțiîntrafic,
darșidezvoltareaunuisistem
de
transport
accesibilpentrutoatecategoriilesocial
e.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Investițiaișipropuneeliminareafactori
lor de riscpentrusănătateapopulaţiei,
asigurareaprotecţieimediului,
creştereagradului de confortşi a
calităţiivieţii.
Oportunitateainvestiţiei se justificăşi
din
următoareleconsiderenteeconomice:
dezvoltaredurabilăpentruîntreagaco
munitateșiatragereaunorpotenţialiinv
estitori.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
ProiectuloferălocuitorilorsatuluiHino
va, în general, oportunitateade așicunoaștemai bine originileșiistoria,
de a cunoașteculturațării. Este un

- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
967

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
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xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului “
ConstruireCămin Cultural sat
Hinova,
comunaHinova,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 450
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
450
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului“
ReparațiicapitaleȘcoalăGimnazi
alăHinova,
comunaHinova,
județulMehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
17.150 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 17.150 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,

bun prilej de a păstratradițiile locale,
este
important
ca
tineriisăcunoascăobiceiurile,
tradițiileșiindeletnicirile
locale
pentru ca acesteasădăinuieîntimp
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Investițiaurmăreștecreștereanivelului
de educație care este un factor-cheie
al
dezvoltăriinaționale,
deoarecedeterminăîn
mare
măsurăactivitateaeconomicășiproduc
tivitatea, precum șimobilitateaforței
de muncă, creândpremisele, pe
termen
lung
pentruexistențaunuinivelmairidicat
de traiși de calitate a vieții.

Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Investițiaurmărește o îmbunătățire a
condițiilor de viațăși a standardelor
de muncă, fapt care vacontribuiîntro
mare
măsurăși
la
menținereapopulațieiși a forței de
muncă la nivel local, ceeaceva duce
la
creștereanivelului
de

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
968
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învederearealizăriiobiectivului“Re
abilitareșimodernizarestrăzioraș
Strehaia, judetulMehedinti”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
GrupulParlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
28.450 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 28.450 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului„Co
nstruirerețeadistribuție
gaze
naturale
UAT
Strehaia,
judetulMehedinti”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
GrupulParlamentar PSD
Se
propunesuplimentarea
cu
48.250 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 48.250 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului“Ex
tindererețeaapa-canal
aglomerareaStrehaia-ComandaCiochiutaHurducesti,
judetulMehedinti”

dezvoltareeconomicăși a nivelului rezervă la dispoziția Guvernului se
de traiînzonă.
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Sursa de finanțare: fondul de
finanțarea unor cheltuieli urgente
rezervăaflat la dispoziția PM
sau neprevăzute apărute în timpul
șiacțiunigenerale ale MFP.
exercițiului bugetar.
Investiția
are
drept
scop Se propune respingerea
dezvoltareacomunității
locale, amendamentului întrucât:
precum
- sursa de finanțare nu poate fi avută
șifacilitareaunorproiecteulterioaredei în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
nvestiții.
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare: fondul de
principali de credite pe bază de
rezervăaflat la dispoziția PM
Hotărâre a Guvernului pentru
șiacțiunigenerale ale MFP.
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Oportunitateainvestiţiei se justifică
dinurmătoareleconsiderenteeconomi
ce:
dezvoltaredurabilăpentruîntreagaco
munitate,
atragereaunorpotenţialiinvestitori,
asigurareaprotecţieimediului,
creştereagradului de confortşi a
calităţiivieţii.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
969
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Anexa 3/15/26
Programul 1324: ”Programul
național de construcții de interes
public și social”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
GrupulParlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 5.650
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
5.650
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului“Do
tareechipamenteșiaparaturămed
icalăPoliclinicaorașStrehaia,
judetulMehedinti”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
GrupulParlamentar PSD
Se propunesuplimentareacu 6.900
mii lei a creditelor de angajamentși
cu
6.900
mii
lei
a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/26/ la bugetulMinisterului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației , Cod Program
1324,
învederearealizăriiobiectivului“Co
nstruirecorp
spital
pentrusecțieneonatologie,
orașStrehaia, judetulMehedinti”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
GrupulParlamentar PSD

exercițiului bugetar.

Prezentulproiect
areînvedereechipareauneipoliclinici,
precum șidotareaacestuia conform
standardelorînvigoare.
Aceastăpoliclinicăvaaveafuncțiunisp
ecificepentruaasiguraconsultațiiși/sa
utratamentemedicalepentrupopulația
arondatăacestei zone.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Proiectul
are
învedereconstrucțiașidotareaunuicor
p
de
spital
pentrutratareacopiilornou-nascuți,
care prezintăprobleme de sănătateși
care nu pot fi transportați .
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Se
propunesuplimentarea
cu
3.700 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 3.700 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa 3/15/ 27 (Cod Program 1284) la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
învederearealizăriiobiectivului“Re
abilitareșimodernizareclădireȘc
oalaGimnazială, orașStrehaia,
judetulMehedinti”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
GrupulParlamentar PSD

Se
propunesuplimentarea
cu
24.500 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 24.500 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa
3/15/
27
labugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
Cod ordonator 15 26369185, Cod
Program
1324,
învederearealizăriiobiectivului„Re
abilitareașimodernizareaStadion
ului Dr. Angelescu.”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,

Obiectivul
general
al
proiectuluiestereprezentat
de
realizareacondițiilorpentru
o
educație de calitateînorașulStrehaia,
precum
șicreștereagradului
de
participare
la
nivelulînvațământuluiobligatoriu a
copiilor din zona menționată.
Nivelul de educațieeste factor-cheie
al
dezvoltăriinaționale,
deoarecedeterminăîn
mare
măsurăactivitateaeconomicășiproduc
tivitatea, precum șimobilitateaforței
de muncă, creândpremisele, pe
termen
lung
pentruexistențaunuinivelmairidicat
de traiși de calitate a vieții.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Faptulcăsportul de masăși de
performanță din România se
confruntă cu o vulnerabilitate la
nivel
de
infrastructură,
esteevidențiatîn
mod
explicit
înStrategiaNaționalăpentru
Sport
2016-2032
realizată
de
MinisterulTineretuluișiSportului.
ÎnmunicipiulDrobetaTurnu Severin
existăpotențialumanorientatspreperf
ormanță, lipsaunorbaze sportive care
săîndeplineascămăcarcondițiilemini
meimpuse de normeleînvigoare la
niveleuropean,
fac

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
971
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imposibilădiversificareasporturilorpr
acticate de cetățeniimunicipiului,
obținereaperformanțeiîn
sport
precum
șicreștereanumăruluicelorantrenațiîn
activități sportive.
“ReabilitareașiModernizareaStadion
ului
Dr.
Angelescu”
devineoportunășinecesară din punct
de vedere social, dând curs
astfelsolicitarilorcetățenilorîntregiico
munități
de
implicareactivăînviațasportivă.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM
șiacțiunigenerale ale MFP.
Proiectul
care
priveșteextinderearețeleielectrice de
joasătensiune pe razacomuneiSvinița
din județulMehedinți, are ca obiectiv
principal racordareanoului cartier de
case nouconstruite la rețea, ceeaceva
duce la creștereanivelului de
dezvoltareeconomicăși a nivelului
de traiînzonă.

Se
propunesuplimentarea
cu
9.264 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 9.264 mii lei a
creditelorbugetareprevăzuteînAne
xa
3/15/
27la
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
Cod Program 50, Cod indicator
5001,
învederearealizăriiobiectivului„Ex
tindere/electrificarerețeaelectric
ă de joasătensiune, în zona case
de vacanță a comuneiSvinița, Sursa de finanțare: fondul de
rezervăaflat la dispoziția PM și județulMehedinți”
acțiunigenerale ale MFP.
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Cornel Vasile FOLESCU
Grupulparlamentar PSD
3/15
– Se
1672 Anexa
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
suplimenteazăbugetulMinisterului
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
Dezvoltării,
bugetul CNI
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI cu suma de 500 mii
lei pentru - „Reabilitarecămin
culturalîncomunaCiocănești,
județulCălărași”
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grupparlamentar: PSD
3/15
– Se
1673 Anexa
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
suplimenteazăbugetulMinisterului
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
Dezvoltării,
bugetul CNI
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI cu suma de 500 mii
lei pentru - „Construiresală de
sport încadrulșcolii cu clasele IVIII”
încomunaCiocănești,
județulCălărași
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grupparlamentar: PSD
3/15
– Se
1674 Anexa
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
suplimenteazăbugetulMinisterului
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
Dezvoltării,
bugetul CNI
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI cu suma de 200 mii

Îmbunătățireaserviciilorpubliceșicreș Se propune respingerea
tereanivelului de trai.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Realocare din Fondul de rezervă al
completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP rezervă la dispoziția Guvernului se
acțiunigenerale, 50.01, Anexa
repartizează
unor
Ordonatori
3/65/01, Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Îmbunătățireaserviciilorpubliceșicreș Se propune respingerea
tereanivelului de trai.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Sursă de finanțare:
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Realocare din Fondul de rezervă al
finanțele publice, cu modificările și
Guvernului, Bugetul MFP completările ulterioare, Fondul de
acțiunigenerale, 50.01, Anexa
rezervă la dispoziția Guvernului se
3/65/01, Capitol 50.01
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Îmbunătățireafacilităților
din Se propune respingerea
comună.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Legea
nr. 500/2002 privind
973

lei
pentru
ConstruirecentrumultifuncționalBi
serica
Sf.
Gheorghe,
sat
DorMărunt, comunaDorMărunt,
județulCălărași

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grupparlamentar: PSD
1675 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Se propune alocarea sumei de -Acces la facilități recreative
75.000 mii lei pentru amenajarea
Administrației, bugetul CNI
unui Aqua Park pe locul actualului -Îmbunătățirea condițiilor de viață a
locuitorilor
Ștrand Neptun.

Autor:
Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Adrian Alda, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

1676 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – CNI

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:

- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
finanțele publice, cu modificările și
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
unor
Ordonatori
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
principali
de
credite
pe
bază de
Capitol 50.01
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune alocarea sumei de -Fluidizarea traficului în zonă și
24.000 mii lei pentru finalizarea eliminarea actualului disconfort
Pasajului Micalaca din municipiul rutier.
Arad.
- Deschiderea spre drumul european
Autor:

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:

- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursă de finanțare:
completările ulterioare, Fondul de
Realocare din Fondul de rezervă al rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
974

Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Adrian Alda, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

1677 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni principali de credite pe bază de
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Capitol 50.01
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
Se propune alocarea sumei de -Creșterea calității vieții locuitorilor. amendamentului întrucât:
50.000 mii lei pentru extinderea
magistralei de gaz în localitățile -Dezvoltarea potențialului economic - sursa de finanțare nu poate fi avută
al zonei și atragerea de investiții.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Apateu-Șepreuș din județul Arad.
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
Autor:
finanțele publice, cu modificările și
Realocare din Fondul de rezervă al completările ulterioare, Fondul de
Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni rezervă la dispoziția Guvernului se
Adrian Alda, deputat PSD
unor
Ordonatori
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, repartizează
Grup Parlamentar PSD
principali
de
credite
pe
bază de
Capitol 50.01
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1678 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Se propune alocarea sumei de
50.000 mii lei pentru construcția
Administrației, bugetul CNI
unui Aqua Park și Aventura Park
în Stațiunea Moneasa din județul
Arad.
Autor:
Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Adrian Alda, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se propune respingerea
-Un element important de redare a amendamentului întrucât:
strălucirii turistice și balneare a
stațiunii Moneasa, stațiune de interes - sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
național
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
Realocare din Fondul de rezervă al
rezervă la dispoziția Guvernului se
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
repartizează
unor
Ordonatori
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
principali de credite pe bază de
Capitol 50.01
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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exercițiului bugetar.
1679 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Se propune alocarea sumei de 312
Administrației, bugetul CNI
mii lei pentru proiectul Foraj apă
termală, oraș Tășnad, județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1680 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se propune alocarea sumei de 500
mii lei pentru proiectul Finalizare
Cămin Cultural Homorodu de Jos,
comuna Homoroade,județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1681 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru proiectul Reabilitare
dispensar medical comuna
Homoroade, județul Satu Mare.

Această lucrare va spori valoarea Se propune respingerea
turistică a orașului Tășnad.
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Realocare din Fondul de rezervă al
completările ulterioare, Fondul de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
rezervă la dispoziția Guvernului se
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
repartizează
unor
Ordonatori
Capitol 50.01
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se propune respingerea
facilităților locuitorilor din comună. amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr. 500/2002 privind
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni finanțele publice, cu modificările și
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, completările ulterioare, Fondul de
Capitol 50.01
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Investițiile în infrastructura sanitară Se propune respingerea
sunt esențiale pentru îmbunătățirea amendamentului întrucât:
calității serviciilor publice sanitare.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
Sursă de finanțare:
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O.G. nr.25/2001 privind înființarea Autori:
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1682 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 500
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru proiectul Construire
Administrației, bugetul CNI
teren de sport multifunctional
comuna Homoroade,județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1683 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 2.200 mii lei pentru proiectul
Administrației, bugetul CNI
Construire sala de sport în loc.
Pomi, com. Pomi, jud. Satu Mare.

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Existența unui teren de sport în
comuna Homoroade va determina
încurajarea activităților sportive, atât
pentru copii, cât și pentru adulți.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Existența unei săli de sport în
comuna
Pomi
va
determina
încurajarea activităților sportive, atât
pentru copii, cât și pentru adulți.
Sursă de finanțare:

Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
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1684 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 290
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru proiectul Reabilitare
Administrației, bugetul CNI
Cămin cultural în localitatea
Aciua, comuna Pomi, județul Satu
Mare.
Autori:

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1685 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 300
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru proiectul Reabilitare
Administrației, bugetul CNI
Cămin cultural în localitatea
Bicău, comuna Pomi, județul Satu
Mare.
Autori:

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1686 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 1.500 mii lei pentru proiectul
Administrației, bugetul CNI
Introducere rețea apă, comuna Pir,
județul Satu Mare.

Proiectul
este
vital
îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:

pentru
vieții

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
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Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1687 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 2.000 mii lei pentru proiectul
Administrației, bugetul CNI
Canalizare comuna Pir, județul
Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1688 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 45
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru proiectul Rețea de
Administrației, bugetul CNI
canalizare, statie de epurare in
comuna Terebești, județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Proiectul este necesar
îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comună.

pentru
vieții

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Proiectul
este
vital
îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comună.

pentru
vieții

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
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1689 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se propune alocarea sumei de 90
mii lei pentru proiectul Realizare
Studiu de Fezabilitate,
modernizare străzi de interes local,
comuna Terebesti, județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1690 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 300
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru proiectul Reabilitare,
Administrației, bugetul CNI
modernizare și dotare Cămin
Cultural, localitatea Pișcari,
comuna Terebesti, județul Satu
Mare.
Autori:

Este necesară această finanțare
pentru asigurarea unei infrastructuri
rutiere moderne.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1691 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte

Se propune alocarea sumei de 200
mii lei pentru studiu de
fezabilitate, proiect tehnic și
execuție pod în localitatea Poiana
Codrului,
comuna
Crucișor

Este necesară această finanțare
pentru asigurarea unei infrastructuri
rutiere moderne.
Sursă de finanțare:

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
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studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli jud.Satu Mare.
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri
Autori:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Radu-Mihai Cristescu, deputat Capitol 50.01
PSD
Grup Parlamentar PSD

1692 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 500 Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru amenajare curte facilităților locuitorilor din comună.
Cămin Cultural Poiana Codrului,
Administrației, bugetul CNI
comuna Crucișor, jud.Satu Mare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Radu-Mihai Cristescu, deputat Capitol 50.01
PSD
Grup Parlamentar PSD

1693 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației – bugetul CNI

Se propune alocarea sumei de Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
10.500 mii lei pentru construire facilităților locuitorilor din oraș.
bloc de locuințe pentru tineri
destinate închirierii prin ANL în Sursă de finanțare:
Negrești-Oaș, județul Satu Mare.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Radu-Mihai Cristescu, deputat Capitol 50.01
PSD
Grup Parlamentar PSD

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
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1694 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 5.000 mii lei pentru canalizare
Administrației, bugetul CNI
menajeră și stație de epurare în
loc. Racșa Vii,
com. Racșa, jud. Satu Mare.

Proiectul
este
vital
îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comună.

pentru
vieții

Sursă de finanțare:

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Radu-Mihai Cristescu, deputat generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
PSD
Grup Parlamentar PSD
Autori:

1695 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 510
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru modificări la
Administrației, bugetul CNI
Căminul Cultural
com. Racșa nr.494/D- continuarea
lucrărilor rămase neexecutate în
baza AC 06/09.09.2014, jud. Satu
Mare.
Autori:

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților pentru locuitorii din
comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD
1696 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de 182
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și mii lei pentru Branșament apă
Administrației, bugetul CNI
potabila Racșa Vii. com. Racșa,
jud. Satu Mare.

Proiectul este necesar
îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:

pentru
vieții

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
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Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1697 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 1.000 mii lei pentru construire
Administrației, bugetul CNI
Cămin Cultural
localitatea Cehal,comuna Cehal,
jud. Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1698 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se propune alocarea sumei de
7.000 mii lei pentru construire și
dotare centru medical + farmacie,
în localitatea Apa, comuna Apa,
județul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților pentru locuitorii din
comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Investițiile în infrastructura sanitară
sunt esențiale pentru îmbunătățirea
calității serviciilor publice sanitare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
983

1699 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se propune alocarea sumei de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 2.000 mii lei , construire sală de
Administrației, bugetul CNI
sport in localitatea Medieșu Aurit,
comuna Medieșu Aurit județul
Satu Mare.
Autori:

1700 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, bugetul CNI

Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Sursă de finanțare:

Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se propune alocarea sumei de 400
mii lei pentru proiectul Amenajare
exterioară gradiniță si centrala
termică comuna Bârsău, județul
Satu Mare.

Aceste lucrări sunt necesare pentru
îmbunătățirea infrastructurii din
domeniul educației, cât și pentru
îmbunătățirea aspectului general al
localității.

Autori:

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat
PSD
Grup Parlamentar PSD

1701 Anexa 3/15/27 Ministerul

Existența unei săli de sport în
comună va determina încurajarea
activităților sportive, atât pentru
copii, cât și pentru adulți.

Se alocăsuma de

Actuala Sala Polivalentă din Iaşi nu

98.000 mii lei

maicorespunde, de foartemulţi ani,

pentru

activitatilorsportive

sustinute,

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
984

ConstrucţieSalăPolivalentăIaşi
10.000 locuri

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

o alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
calificăpentruorganizareaunorcompe
- sursa de finanțare nu poate fi avută
tiţiiinternaţionale
de
categoria
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
OPEN.
Legea
nr. 500/2002 privind
Actualasalăneîncăpătoarepentruiubit
finanțele publice, cu modificările și
oriisportului din Iaşişiîmprejurimiar
completările ulterioare, Fondul de
fi trebuitscoasă de multtimp din
rezervă la dispoziția Guvernului se
“serviciu”, însă cum sporturile de
repartizează
unor
Ordonatori
sală nu au o altăalternativă,
principali de credite pe bază de
înIaşiaceastaîncăfuncţioneazăfără a
Hotărâre a Guvernului pentru
ofericondiţiipentruînaltaperformanţă
finanțarea unor cheltuieli urgente
şinicistandardeminime de siguranţă.
sau neprevăzute apărute în timpul
Dezvoltareainfrastructurii sportive
exercițiului bugetar.
şiconstrucţiaunornoisăliPolivalentee
iardotările

sale

nu

ste

o

prioritatepentruMinsiterulTineretului
şiSportului,

după

cum

se

specificăînexpunerea de motive a
bugetuluiministeruluipentruanul
2021.
Nu putemvorbidespre un orașsimbol
al României, o capitalăculturală a
țării, încondițiileîn care la Iași nu
985

există o sală de spectacole care
săgăzduiascăpeste o mie de oameni,
nu se poateorganiza o conferințăsau
un

congres

care

săreuneascănumeroșiparticipanți.
Sursa de finanțare:
BugetulMinisterului

Dezvoltarii

Lucrarilor Publice și Administratiei
Fondul

de

rezervă

la

dispoziţiaGuvernului

1702 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de

Motivareaamendamentului:

424.550 mii lei

Terenul pe care se dorește a se

pentru

ridicaconstrucția

are

o

Complex SportivOlimpicIași,

suprafațătotală de 593 ha. din care

județulIași

aproximativ 120 ha sunt deţinute de

SalăPolivalentăIași (98.000,00

municipalitateaieșeană.

mii lei)

arămassingurul

Stadion Olimpic (274.400,00 mii

România cu infrastructurasportivă

lei)

din perioadaanilor 1989. Iașiul nu

BazinOlimpicacoperitIași

are un stadion modern cum exista la

(35.000,00 mii lei)

Târgu Jiu, Ploiești, Craiova, Cluj

mare

Iașiul
oraș

din

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea

nr.

500/2002

privind

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
986

PatinoarOlimpicacoperit

Napoca.

(17.150,00 mii lei)

nicisalapolivalentă cum regăsim la principali de credite pe bază de
Cluj

Iașiul

nu

are repartizează
Craiova, Hotărâre

Napoca,

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

sauînviitorulapropiat la Constanșași finanțarea unor cheltuieli urgente
Autori:

Oradea. Iașiul nu are nicibazin de sau neprevăzute apărute în timpul

CîteaVasileDeputat PSD

înot, nicimacarsemiolimpicașa cum exercițiului bugetar.

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

existăînaltemunicipii ale județelor

Ostaficiuc Marius Eugen

din

Deputat PSD

Orașultrebuiesădezvolte un proiect

Toma VasilicăDeputat PSD

de

Popa Maricel Senator PSD

anvenguraregionalăînproximitateaun

GrupulParlamentar PSD

ui

Moldova.

parc

de

distracții

care

săaibăavantajulunuiaccesfacildinspre
șoseaua de centurăpentruvizitatorii
din celelaltejudețelimitrofe.
Bazinulolimpic

de

înotestenecesaratât

din

perspectivadidactică (elevișistudenți
ai școlilor cu profisportiv) câtși din
punct de vederesportiv - organizarii
de
competițiipentrupregătireasportivilor
din

regiune

a
987

competițiilorolimpicemondiale,
europene, regionaleșinaționale.
Costuluneiastfel de
investițiiprinraportare la
costurilecelorlaltelucrări de
infrastrcturasportivăasemenătoare se
ridică la 35.000,00 mii lei.
Sala Polivalentă din Iași se cere a fi
imperiosrealizatăavând ca șiexemplu
Sala Polivalentă din Cluj Napoca cu
capacitate

de

9300

de

locuriinvestiția de acoloridicându-se
la suma de 86 milioane de lei.
PentrumunicipiulIașiar fi necesară o
sala cu o capacitate de 10 mii de
locuri, finanțarecepoate fi obținută
din

2

sursemajore.

Nu

trebuiesăuitămfaptulcăGuvernulRom
âniei

s-a

angajatpentruinvestițiiîninfrastructur
asportivăînvaloare de 13, 5 miliarde
de

lei.

sumelecevorreveniRomâniei

Din
din
988

bugetuleuropean o sumăestimată de
3,2

miliarde

de

euro

va

fi

destinatășiunordomenii considerate
marginale

cum

sunt

tineretul,

culturași evident sportul.
Pentruconstruireastadionulului

de

rang 4, Iașiultrebuiesăprimească de
urgențăfinanțare.

Conform

nomenclatorului

UEFA

pentrucompetițiiagreate la nivel de
echipenaționalereprezentativesauniv
el

de

cupeeuropeneestenecesarconstuireau
nuistadion de rang 4, de minim 20
de mii de locuri la un cost minim
estimat de 2800 de euro locul cu
precizarea

ca

înacest

moment

municipiulIași are un stadioncotat la
rangul 2 ce nu poateorganizameciuri
inter

țărișinicipartide

cupeleeuropenedecât

din
cu

dispensașidoarnumaiîntururileprelim
inare.
989

BugetulMinisterului

Dezvoltarii

Lucrarilor Publice și Administratiei
Fondul

de

rezervă

la

dispoziţiaGuvernului

1703 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de
73.500,00 mii lei

Administrației

pentru
Parc de divertismentIași,
județulIași
plusstructuri de tip aqualand

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

de Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
agrementșidivertismentnou are ca
- sursa de finanțare nu poate fi avută
obiectindicele de dezvoltareurbană în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
al
municipiuluireședința
de
alineatul de la care să se finanțeze
județfiindgândit
pe
o lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
suprafațăgeneroasă de 20 de hectare
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
înaceașiparte
de
vest
Legea
nr. 500/2002 privind
aorașuluilimitrofa
cu
finanțele publice, cu modificările și
complexulsportiv.
Vor
fi
completările ulterioare, Fondul de
realizatelocuri de joacă de tip
rezervă la dispoziția Guvernului se
platforme
cu
nisip,
repartizează
unor
Ordonatori
pisteptentrubicicliști, terenuri roller
principali de credite pe bază de
skating,
escaladăși
parkour,
Hotărâre a Guvernului pentru
toaleteecologicealături
de
finanțarea unor cheltuieli urgente
clasicelealei,
fântâniarteziene,
sau neprevăzute apărute în timpul
rânduri
de
exercițiului bugetar.
florișiamenajăriarboricole.
O
Realizareaunui

parc

suprafață de minim 2 hectareva fi
990

rezervatăanimalelor

de

companiebeneficiind de locul de
joacășiantrenament al câinilor.

Se

vor planta arboricrescuțipână la
nivel

de

coroanadezvoltatăastfelîncâtparcul
de
agrementsăîșipoatăîndeplinirolulime
diatdupădeschidere,
dupămodelulcunoscutieșenilor

din

amenajareaspațiilorverzi

din

cadrulansambuluiPallas.
Iașiuldispuneînacest moment doar
de 2 parcurimari la un număr de
peste 400 de mii de locuitori, în total
zonele de agrementridicându-se la
numai

15

mii

de

hectare

(gradinaCopoușiparculExpoziției).
Sursa

de

finanțare:BugetulMinisterului
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
Administratiei
Fondul

de

rezervă

la
991

dispoziţiaGuvernului

1704 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de
2.500,00 mii lei

Administrației

pentru
Reabilitareșimodernizaresediulpri

CNI

mărieicomuneiBălțați, județulIași
Autori:

CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
necesităreabilitareurgentă.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
Sediulestevechi,

rezervă la dispoziția Guvernului se

Ostaficiuc Marius Eugen

repartizează

Deputat PSD

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de

Toma VasilicăDeputat PSD

Hotărâre

Popa Maricel Senator PSD

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente

GrupulParlamentar PSD

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1705 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de
500,00 mii lei

Existăloculpentru

a

fi Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
amplasateșiesteimperiosnecesarăa
- sursa de finanțare nu poate fi avută
992

pentru

chiziționareaacestoraîninteresulco

Achiziție „Eurocontainere cu

piilorșipentruoptimizareacondițiil

Administrației
CNI

destinația de
grădinițăînsatulSârca”
comunaBălțați, judetulIași

or de învățare.
Achizitia nu necesitaautorizație.
Sursa

de

Dezvoltarii Lucrarilor Publice și

CîteaVasileDeputat PSD

Administratiei

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

Fondul

Ostaficiuc Marius Eugen

dispoziţiaGuvernului

de

rezervă

la

Deputat PSD

nr.

500/2002

privind

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de
Hotărâre

Toma VasilicăDeputat PSD

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente

Popa Maricel Senator PSD

sau neprevăzute apărute în timpul

GrupulParlamentar PSD

exercițiului bugetar.
Pentruîmbunătățireainfrastructuriirut

1706 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de

Administrației

16.963,00 mii lei
pentru

CNI

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea

finanțare:BugetulMinisterului
Autori:

în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută

Modernizaredrumuri de interes
local încomunaTătăruși,
județulIași, L = 9,883 km

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
iere.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
993

Fondul
Autori:

1707 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

rezervă

la finanțele publice, cu modificările și

dispoziţiaGuvernului

completările ulterioare, Fondul de

CîteaVasileDeputat PSD

rezervă la dispoziția Guvernului se

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

repartizează

Ostaficiuc Marius Eugen

principali de credite pe bază de

Deputat PSD

Hotărâre

Toma VasilicăDeputat PSD

finanțarea unor cheltuieli urgente

Popa Maricel Senator PSD

sau neprevăzute apărute în timpul

GrupulParlamentar PSD

exercițiului bugetar.

Se alocăsuma de
8.076,00 mii lei
pentru
Reabilitare drum comunal DC 132

CNI

de

Tronson 1 Conțești –
VâlcicașiTronson 2 Pietrosu Tătăruși - Uda din
comunaTătăruși, județulIași, L =
6,50 km

Autori:

CîteaVasileDeputat PSD

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

Pentruîmbunătățireainfrastructuriirut

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
iere.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de
Hotărâre

a

Guvernului

pentru
994

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

finanțarea unor cheltuieli urgente

Ostaficiuc Marius Eugen

sau neprevăzute apărute în timpul

Deputat PSD

exercițiului bugetar.

Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD
1708 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de
12.000,00 mii lei

Administrației

pentru
Reabilitareașimodernizareadrumur

CNI

ilor locale încomunaTătăruși,
județulIași, L = 6,30 km
Autori:

CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

Pentruîmbunătățireainfrastructuriirut

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
iere.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de
Hotărâre

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
995

1709 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de
5.681,00mii lei

Administrației

pentru
Construiretabărăpentrucopiiînsatul

CNI

Tătăruși
Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

Pentruoptimizareainfrastructurii din Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
educație.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de
Hotărâre

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1710 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
4.500,00mii lei
pentru
Construiresală de sport la

CNI

LiceulTehnologicTătăruşi

Pentru a facilitaaccesultinerilor la Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
practicareasportului.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
996

Dezvoltarii Lucrarilor Publice și - sursa de finanțare nu poate fi avută
Autori:

Administratiei

CîteaVasileDeputat PSD

Fondul

de

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

dispoziţiaGuvernului

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
rezervă

la Legea

nr.

500/2002

privind

finanțele publice, cu modificările și

Ostaficiuc Marius Eugen

completările ulterioare, Fondul de

Deputat PSD

rezervă la dispoziția Guvernului se

Toma VasilicăDeputat PSD

repartizează

Popa Maricel Senator PSD

principali de credite pe bază de

GrupulParlamentar PSD

Hotărâre

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1711 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
11.608,86 mii lei
pentru
„Modernizarea drumului comunal DC

CNI

69A -km 6-000-8-600 şi drumuri săteşti
în localitatea Brădiceşti. corn. Dolheşti,
jud. Iaşi"

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD

Se

doreștesprijinînalocarea

de Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
fonduriînbugetulanului
2021
- sursa de finanțare nu poate fi avută
pentrureabilitareasegmentului
de în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
drum
DJ
244F
alineatul de la care să se finanțeze
întrepuncteleintersecţia cu DJ 244D lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
şiintersecţia
cu
DC
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
69A(punctulBaciu
Aurelian)
Legea
nr. 500/2002 privind
intrareîncomunaDolheşti(sat
finanțele publice, cu modificările și
Dolheşti).
completările ulterioare, Fondul de
Menţionămcăestesingurultraseu de
rezervă la dispoziția Guvernului se
intrareînsateleDolheştişiBrădiceşti,
997

Ostaficiuc Marius Eugen

fiindutilizatși

Deputat PSD

satulPietrişpentruaccesul

la principali de credite pe bază de

Toma VasilicăDeputat PSD

instituţiileşiautorităţile

de Hotărâre

Popa Maricel Senator PSD

utilitatepublică(primarie,

GrupulParlamentar PSD

dispensarşifarmacie,

de

din repartizează

locuitorii

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

scoală, finanțarea unor cheltuieli urgente
poliţie), sau neprevăzute apărute în timpul

înprezentacestaaflandu-se

într-o exercițiului bugetar.

stare avansată de degradareceeace
face aproapeimposibilăutilizarea.
Pe segmentul de drum menţionatmai
sus, nu au maifostexecutatelucrări de
întreţinere de circa 10 ani, deşi au
fosttăcutedemersuriînacestsens.
Sursa

de

finanțare:BugetulMinisterului
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
Administratiei
Fondul

de

rezervă

la

dispoziţiaGuvernului

1712 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
4.017,24
pentru

Se

doreștesprijinînalocarea

de Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
fonduriînbugetulanului
2021
- sursa de finanțare nu poate fi avută
pentrureabilitareasegmentului
de în vedere întrucât nu se specifica
998

Lucrări de modernizare şi extindere la

CNI

Şcoala gimnazială Dolheşti în vederea
obţinerii autorizaţiei de construire

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

244F capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
întrepuncteleintersecţia cu DJ 244D
lucrările propuse.
şiintersecţia
cu
DC - sursa de finanțare nu poate fi avută
drum

DJ

69A(punctulBaciu

Aurelian)

- în vedere întrucât potrivit art. 30 din

intrareîncomunaDolheşti(sat

Legea

Dolheşti).

finanțele publice, cu modificările și

Menţionămcăestesingurultraseu
de

locuitorii

500/2002

privind

de completările ulterioare, Fondul de

intrareînsateleDolheştişiBrădiceşti,
fiindutilizatși

nr.

rezervă la dispoziția Guvernului se

din repartizează

unor

Ordonatori

satulPietrişpentruaccesul

la principali de credite pe bază de

instituţiileşiautorităţile

de Hotărâre

utilitatepublică(primarie,
dispensarşifarmacie,

a

Guvernului

pentru

scoală, finanțarea unor cheltuieli urgente
poliţie), sau neprevăzute apărute în timpul

înprezentacestaaflandu-se

într-o exercițiului bugetar.

stare avansată de degradareceeace
face aproapeimposibilăutilizarea.
Pe segmentul de drum menţionatmai
sus, nu au maifostexecutatelucrări de
întreţinere de circa 10 ani, deşi au
fosttăcutedemersuriînacestsens.
Sursa

de

finanțare:BugetulMinisterului
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
999

Administratiei
Fondul

de

rezervă

la

dispoziţiaGuvernului

1713 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
CNI

Se alocăsuma de
1564,49 mii lei
pentru
Constuire grădiniţă cu program normal în
sat Pietriş, comuna Dolhești, judetul Iași

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD

Pentruîmbunătățireainfrastructurii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
din educație.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se

Toma VasilicăDeputat PSD

repartizează

Popa Maricel Senator PSD

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de

GrupulParlamentar PSD

Hotărâre

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1714 Anexa 3/15/27 Ministerul

Se alocăsuma de

Pentruîmbunătățireacalitățiiviețiiloc

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
1000

Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
CNI

809,97 mii lei
pentru
Construire şi dotare dispensar medical în
loc. Dolheşti, com. Dolheşti, jud. Iaşi

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen

- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
uitorilor din localitateaDolhești.

Deputat PSD

rezervă la dispoziția Guvernului se

Toma VasilicăDeputat PSD

repartizează

Popa Maricel Senator PSD

principali de credite pe bază de

GrupulParlamentar PSD

Hotărâre

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1715 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
CNI

Se alocăsuma de
6.576, 00 mii lei
pentru
Alimentare cu apă şi reţea canalizare în
com. Dolheşti, jud. Iaşi (sat Pietriş)

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD

Pentruoptimizareacondițiilor

de Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
traiîncomunaDolhești.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
1001

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

dispoziţiaGuvernului

finanțele publice, cu modificările și

Ostaficiuc Marius Eugen

completările ulterioare, Fondul de

Deputat PSD

rezervă la dispoziția Guvernului se

Toma VasilicăDeputat PSD

repartizează

Popa Maricel Senator PSD

principali de credite pe bază de

GrupulParlamentar PSD

Hotărâre

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1716 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
CNI

Se alocăsuma de

Străzilepropusespremodernizare au o Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
lungimetotala de 5.945,00 ml și o
12.000,00 mii lei
- sursa de finanțare nu poate fi avută
pentru
suprafaţa a pârtiicarosabile de în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
“Modernizareprinasfaltarestrăziînc 28.092,50 mp.
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
omunaRuginoasa, judeţulIaşi”
Străzilevizateîncadrulinvestiţiei
- sursa de finanțare nu poate fi avută
sunt:
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Str. Nicolae Labisamplasataîn sat
Autori:
Legea
nr. 500/2002 privind
Ruginoasa, cu lungimea de 265 m.
finanțele publice, cu modificările și
Are
originea
(km
0+000)
CîteaVasileDeputat PSD
completările ulterioare, Fondul de
Macovei SilviuNicuDeputat PSD înintersecţia cu drumulnaţional DN
rezervă la dispoziția Guvernului se
28A km 15+141 dr. (str. Unirii),
Ostaficiuc Marius Eugen
repartizează
unor
Ordonatori
destinaţiaînintersecţia
cu
str.
Deputat PSD
principali de credite pe bază de
Musatini;
Toma VasilicăDeputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Str. PetruMusatinamplasataîn sat
Popa Maricel Senator PSD
1002

GrupulParlamentar PSD

Ruginoasa, cu lungimea de 460 m. finanțarea unor cheltuieli urgente
Are

originea

înintersecţia

cu

0+000) sau neprevăzute apărute în timpul

(km
str.

destinaţiaînintersecţia

PetruRares, exercițiului bugetar.
cu

str.

Musatini;
- Str. PetruRaresamplasataîn sat
Ruginoasa, cu lungimea de 365 m.
Are

originea

(km

0+000)

înintersecţia cu drumulnaţional DN
28A km 14+609 dr. (str. Unirii),
destinaţiaînintersecţia

cu

str.

Musatini;
Str.

Radu

Vodăamplasataîn

sat

Ruginoasa, cu lungimea de 575 m.
Are

originea

(km

0+000)

înintersecţia cu drumulnaţional DN
28A km 14+351 dr. (str. Unirii),
destinaţiaînintersecţia cu str. Ion
Roata;
Str.Crizantemeloramplasataîn

sat

Ruginoasa, cu lungimea de 295 m.
Are

originea

înintersecţia

cu

(km

0+000)

str.

Florilor,
1003

destinaţiaînintersecţia

cu

drumul

communal DC 122;
Str.

Răzeşiloramplasataîn

sat

Dumbravita, cu lungimea de 2160
m.

Are

originea

(km

0+000)

înintersecţia cu str. Stadionului,
destinaţialimitaintravilan

sat

Dumbravita;
Str.

GhicaVoda

amplasataîn

sat

al-III-lea

Dumbravita, cu

lungimea de 370 m. Are originea
(km

0+000)

înintersecţia

cu

drumulnaţional DN 28A km 13+031
dr.

(str.

Unirii),

destinatiacudrumulsatesc DS 1738;
Str. George Calinescuamplasataîn
sat Dumbravita, cu lungimea de 380
m.

Are

originea

(km

0+000)

înintersecţia cu drumulnaţionalDN
28A km 12+877 dr. (str. Unirii),
destinaţiaînintersecţia

cu

drumulsatesc DS 1738;
- Str. Mihai Eminescuamplasataîn
1004

sat Rediu, cu lungimea de 455 m.
Are înintersecţia cu
Doamna,

str.

Elena

destinaţialimitaintravilan

sat Rediu;
Str. Scoliiamplasataîn sat Vascani cu
lungimea

de

620

m.

Are

origineaînintersecţia

cu

drumulsătesc

DS331

destinaţialimitaintravilan

sat

Vascani;
Sursa

de

finanțare:BugetulMinisterului
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
Administratiei
Fondul

de

rezervă

la

dispoziţiaGuvernului

1717 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de

Pentruîmbunătățireacalitățiiactului

3.721,00 mii lei

medical încomunaCiurea.

pentru
RealizareDispensarumanîn sat

CNI

Ciurea, comunaCiurea, județulIași

Sursa
finanțare:BugetulMinisterului

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
1005

Dezvoltarii Lucrarilor Publice și - sursa de finanțare nu poate fi avută
Autori:

Administratiei

CîteaVasileDeputat PSD

Fondul

de

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

dispoziţiaGuvernului

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
rezervă

la Legea

nr.

500/2002

privind

finanțele publice, cu modificările și

Ostaficiuc Marius Eugen

completările ulterioare, Fondul de

Deputat PSD

rezervă la dispoziția Guvernului se

Toma VasilicăDeputat PSD

repartizează

Popa Maricel Senator PSD

principali de credite pe bază de

GrupulParlamentar PSD

Hotărâre

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1718 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
3.463,00 mii lei
pentru
Construire pod cartier Chihan,

CNI

sat LuncaCetățui,
comunaCiurea, judetulIași
Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen

Podul din betonarmat cu deschidere Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
de
8,5
m
- sursa de finanțare nu poate fi avută
estenecesarpentruîmbunătățireainfra în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
structuriirutiere.
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Sursa
de
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
finanțare:BugetulMinisterului
Legea
nr. 500/2002 privind
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
finanțele publice, cu modificările și
Administratiei
completările ulterioare, Fondul de
Fondul
de
rezervă
la
rezervă la dispoziția Guvernului se
dispoziţiaGuvernului
1006

Deputat PSD

repartizează

Toma VasilicăDeputat PSD

principali de credite pe bază de

Popa Maricel Senator PSD

Hotărâre

GrupulParlamentar PSD

finanțarea unor cheltuieli urgente

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1719 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
CNI

Se alocăsuma de 22.276,00 mii lei

Investițiapresupune 16 km rețea de Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
pentru
canalizaremenajerășiestenecesarăpen
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Extindererețea de canalizare ape truîmbunătățireacondițiilor
de în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
uzate,
viațăîncomunaCiurea.
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
menajereînlocalitateaLuncaCetățui
- sursa de finanțare nu poate fi avută
i, comunaCiurea, judetulIași, etapa Sursa
de
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
a III-a
finanțare:BugetulMinisterului
Legea
nr. 500/2002 privind
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
finanțele publice, cu modificările și
Administratiei
Autori:
completările ulterioare, Fondul de
Fondul
de
rezervă
la
CîteaVasileDeputat PSD
rezervă la dispoziția Guvernului se
Macovei SilviuNicuDeputat PSD dispoziţiaGuvernului
repartizează
unor
Ordonatori
Ostaficiuc Marius Eugen
principali de credite pe bază de
Deputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Toma VasilicăDeputat PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Popa Maricel Senator PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
GrupulParlamentar PSD
exercițiului bugetar.
1007

1720 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de
4.894,00 mii lei

Administrației

pentru
Construiresala de sport în sat

CNI

LuncaCetățuii, comunaCiurea,
județulIași
Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

la Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
practicareasportului.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
Pentru

a

facilitaaccesul

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de
Hotărâre

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1721 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
6.427,00 mii lei
pentru

Drumul de 6 km carosabil- lățime 4 Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
m
- sursa de finanțare nu poate fi avută
estenecesarpentruîmbunătățireainfra în vedere întrucât nu se specifica
1008

Modernizare drum de interes local
CNI

structuriirutiereînaceastăzonă.

însatulHlincea, comunaCiurea,
județuiIași

Sursa

capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
de - sursa de finanțare nu poate fi avută

finanțare:BugetulMinisterului

în vedere întrucât potrivit art. 30 din

Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Legea
Autori:

nr.

500/2002

privind

finanțele publice, cu modificările și

Administratiei

CîteaVasileDeputat PSD

Fondul

de

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

dispoziţiaGuvernului

rezervă

la completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se

Ostaficiuc Marius Eugen

repartizează

Deputat PSD

principali de credite pe bază de

Toma VasilicăDeputat PSD

Hotărâre

Popa Maricel Senator PSD

finanțarea unor cheltuieli urgente

GrupulParlamentar PSD

sau neprevăzute apărute în timpul

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

exercițiului bugetar.
1722 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
6.427,00 mii lei
pentru
Modernizare drum de interes local

CNI

în cartier Astoria

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD

km Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
carosabilestenecesarpentruîmbunătăț
- sursa de finanțare nu poate fi avută
ireainfrastructuriirutiereșifluidizareat în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
raficuluiînaceastăzonă.
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
Îmbunătățireainfrastructuriirutiere.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Drumul

de

6

Sursa
finanțare:BugetulMinisterului

de

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea

nr.

500/2002

privind

finanțele publice, cu modificările și
1009

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

Dezvoltarii Lucrarilor Publice și completările ulterioare, Fondul de

Ostaficiuc Marius Eugen

Administratiei

Deputat PSD

Fondul

Toma VasilicăDeputat PSD

dispoziţiaGuvernului

de

rezervă la dispoziția Guvernului se
rezervă

la repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de

Popa Maricel Senator PSD

Hotărâre

a

Guvernului

pentru

GrupulParlamentar PSD

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1723 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de
6.355,00 mii lei

Administrației

pentru
Modernizaredrumiri de interes

CNI

local însatulCiureași cartier
ChihancomunaCiurea, județulIași
Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD

Îmbunătățireainfrastructuriirutiere.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Sursa
de în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
finanțare:BugetulMinisterului
alineatul de la care să se finanțeze
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
AdministratieiFondul de rezervă la
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
dispoziţiaGuvernului
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de
Hotărâre

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
1010

sau neprevăzute apărute în timpul

GrupulParlamentar PSD

exercițiului bugetar.
1724 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
CNI

1725 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și

Se alocăsuma de

Îmbunătățireainfrastructuriirutiere.

Se alocăsuma de
5.661,00 mii lei
pentru

Pentrureabilitareainfrastructuriirutier Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
e.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
15. 722,00 mii lei
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
pentru
capitolul bugetar, articolul și
de
refacereașireabilitareadrumuril Sursa
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
orpentrueliminareaefectelorinun finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
dațiilorîncomunaCiurea,
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
județulIași
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispoziţiaGuvernului
Autori:
completările ulterioare, Fondul de
CîteaVasileDeputat PSD
rezervă la dispoziția Guvernului se
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
repartizează
unor
Ordonatori
Ostaficiuc Marius Eugen
principali de credite pe bază de
Deputat PSD
Hotărâre a Guvernului pentru
Toma VasilicăDeputat PSD
finanțarea unor cheltuieli urgente
Popa Maricel Senator PSD
sau neprevăzute apărute în timpul
GrupulParlamentar PSD
exercițiului bugetar.

1011

Administrației
CNI

REABILITARE ȘI
MODERNIZARE
INFRASTRUCTURI RUTIERE
AFECTATE DE FENOMENE
HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE ÎN COMUNA
COSTESTI JUDETUL IAȘI
investiția are întocmit SF/DALI

Sursa
finanțare:BugetulMinisterului

capitolul bugetar, articolul și
alineatul de la care să se finanțeze
de
lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută

Dezvoltarii Lucrarilor Publice și în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Fondul

de

Legea
rezervă

dispoziţiaGuvernului

nr.

500/2002

privind

la finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se

Autori:

repartizează

CîteaVasileDeputat PSD

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

Hotărâre

Ostaficiuc Marius Eugen

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente

Deputat PSD

sau neprevăzute apărute în timpul

Toma VasilicăDeputat PSD

exercițiului bugetar.

Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

1726 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
CNI

Se alocăsuma de

Îmbunătățireainfrastructuriirutiere.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
25.253,00 mii lei
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
pentru
capitolul bugetar, articolul și
MODERNIZARE
DRUMURI Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
SATESTI
ȘI
COMUNALE, finanțare:BugetulMinisterului
lucrările propuse.
COMUNA
COSTESTI,
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
JUDETUL IAȘI (investiția are
1012

întocmit SF/DALI ceestedepus la Administratiei
CNI
prinadresa
nr. Fondul
de
rezervă
,șiconstăînasfaltaredrumuri pe o
dispozițiaGuvernului
lungime de aproximativ 10km

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
la Legea

nr.

500/2002

privind

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se

Autori:

repartizează

CîteaVasileDeputat PSD

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de

Macovei SilviuNicuDeputat PSD

Hotărâre

Ostaficiuc Marius Eugen

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente

Deputat PSD

sau neprevăzute apărute în timpul

Toma VasilicăDeputat PSD

exercițiului bugetar.

Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

1727 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
655, 00 mii lei
pentru
AmenajarebazasportivăHeleșteni,

CNI

jud. Iași
Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD

Pentruîmbunătățireacondițiilor

de Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
trai a locuitorilor din aceastăzonă.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Sursa
de în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
finanțare:BugetulMinisterului
alineatul de la care să se finanțeze
Dezvoltării Lucrărilor Publice și lucrările propuse.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Administrației
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Fondul
de
rezervă
la
Legea
nr. 500/2002 privind
dispozițiaGuvernului
finanțele publice, cu modificările și
1013

Ostaficiuc Marius Eugen

completările ulterioare, Fondul de

Deputat PSD

rezervă la dispoziția Guvernului se

Toma VasilicăDeputat PSD

repartizează

Popa Maricel Senator PSD

principali de credite pe bază de

GrupulParlamentar PSD

Hotărâre

a

unor

Ordonatori

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1728 Anexa 3/15/27 Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

Se alocăsuma de
20,00 mii lei
PentruînființareMuzeulSatului,
Heleșteni, jud. Iași

CNI

Autori:
CîteaVasileDeputat PSD
Macovei SilviuNicuDeputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen
Deputat PSD
Toma VasilicăDeputat PSD
Popa Maricel Senator PSD
GrupulParlamentar PSD

Pentruprezervareavalorilorculturiișii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
dentitățiiromânești.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, articolul și
Sursa
de
alineatul de la care să se finanțeze
lucrările propuse.
finanțare:BugetulMinisterului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Dezvoltarii Lucrarilor Publice și
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Administratiei
Legea
nr. 500/2002 privind
Fondul
de
rezervă
la
finanțele publice, cu modificările și
dispozițiaGuvernului
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează

unor

Ordonatori

principali de credite pe bază de
Hotărâre

a

Guvernului

pentru

finanțarea unor cheltuieli urgente
1014

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se
propunesuplimentareacu
240.000,00 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 240.000,00 mii lei
a
Anexa
nr.
3/15/27 creditelorbugetareînvederearealiză
privindBugetulMinisterulDezvoltării riiobiectivului
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
„Amenajareauneipârtiinoi de
schi, cu sistem de
Cod program 1725
urcareșitelecabină la
niveleuropean,
înarealulmunțilorApuseni,
județul Alba”
Programul National de
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Autori:
infrastructuraturisticădezvoltata
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
de autoritatilepublice locale
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1730
Anexa
nr.
3/15/27
519,42 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltă
angajamentși cu 519,42 mii lei a
rii,
creditelorbugetareînvederearealiză
LucrărilorPubliceșiAdministrației
riiobiectivului
Cod program 1324
„Reabilitare,
modernizareșidotareașezământ
Programul National de construcții
cultural Ciuruleasa,
de interes public sausocial
comunaCiuruleasa, județul
,SubprogramulAsezamintecultura
Alba”
le
1729

Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț

Realizareauneiinvestiții de o
asemeneaamploareînmunțiiApuseniv
a genera
revitalizareadomeniuluituristic,
creareauneinoiindustrii care
sădeserveascădomeniulschiabil, se
vorcreasute de locuri de muncăîn
mod direct șialte mii în mod
indirect, se vaînregistra o
scădereconsiderabilă a șomajului
precum și o ameliorare a
depopulăriizonei.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Investițiaprevedereabilitarea,
modernizareașidotareacăminului
cultural
din
comunaCiuruleasa
conform nevoilorcomunității locale.
Necesitateaestedată de activitățile de
păstrareșiconservare
a
valorilorșitradițiilorromânești.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

1015

Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1731
250,62 mii lei a creditelor de
Anexa
nr.
3/15/27 angajamentși cu 250,62 mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltării creditelorbugetare
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
învederearealizăriiobiectivului
Cod program 1725
„S.M.A.R.T. Edu înȚara de
Programul
National
de Piatră, comunaCiuruleasa,
DezvoltareLocală - ETAPA II, județul Alba”
Realizarea,
extinderea,
reabilitareasaumodernizareaunită Autori:
ților de învățământpreuniversitar Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1732
1.500,00 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 1.500,00 mii lei a
Anexa
nr.
3/15/27
creditelorbugetareînvederearealiză
privindBugetulMinisterulDezvoltării
riiobiectivului
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
„Creștereaeficiențeienergeticeșig
Cod program 1725
estionareainteligentăaenergiei la
Programul
National
de
ȘcoalagimnazialăCiuruleasa,
DezvoltareLocală - ETAPA II,
comunaCiuruleasa, județul
Realizarea,
extinderea,
Alba”
reabilitareasaumodernizareaunită
ților de învățământpreuniversitar
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților

exercițiului bugetar.

Investițiaestevitalăpentrucontinuarea
dezvoltăriireusrseloreducaționalepen
tru un număr tot mai mare de
copiinăscuți
la
nivelcomunei,
localitateaavândaproximativ 1.500
de locuitori.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreștemodernizareașireabilitarea
pentrușcoala din comunaCiuruleasa.
Obiectivul de investițiieste vital
pentruasigurareaspațiuluinecesardesf
ășurăriiorelor de studiupentruelevi
cu
respectareanormelor
de
protecțiesocialăîncontextulpandemie
i de coronavirus.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1016

Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1733
102,88 mii lei a creditelor de
Anexa
nr.
3/15/27
angajamentși cu 102,88 mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltă
creditelorbugetareînvederearealiză
rii,
riiobiectivului
LucrărilorPubliceșiAdministrației
„Reabilitareașimodernizareasist
emului de iluminat public din
Cod program 1324
comunaCiuruleasa, județul
Alba”
Programul National de construcții
de interes public sau social,
Autori:
Subprogramul Alte obiective de
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
interes public sau social.
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
1734
Se
propunesuplimentareacu
300,00 mii lei a creditelor de
Anexa
nr.
3/15/27
angajamentși cu 300,00 mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltării
creditelorbugetare
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
învederearealizăriiobiectivului
„Construire 3 poduri de
Cod program 1725
accespietonalșiauto,
comunaCiuruleasa, județul
Programul
National
de
Alba”
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Realizarea,
Autori:
reabilitareasaumodernizareapodu
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
ri, podețesaupunțipietonale
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreșterealibitareașimodernizarea
rețelei
de
iluminatcedeserveșteaproximativ
1.500
de
cetățeni.
Aceastăinvestițieva
reduce
substanțialcosturileprimărieipentruil
uminatul public.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Construireacelor 3 podurireprezintă
o
investițienecesarăpentrudezvoltareal
ocalăainfrastrucutriipietonale care
săfacilitezeaccesulcetășenilormaiușo
rcătretoatezonelelocalității.
Asigurăaccesulambulanțelorșiaautos
pecialelor de pompieriîncazuri de
urgențemedicalesau
de
oricealtănatură.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1017

1735

Se
propunesuplimentareacu
150,00 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 150,00 mii lei a
creditelorbugetareînvederearealiză
Anexa
nr.
3/15/27 riiobiectivului
privindBugetulMinisterulDezvoltării „Amenajarecentrul civic al
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
comuneiCiuruleasa, județul
Cod program 1725
Alba”

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
Prinaceastăinvestiție
se
- sursa de finanțare nu poate fi avută
urmăreșterealibitareașimodernizarea
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
centrului
civic
al
Legea
nr. 500/2002 privind
comuneiCiuruleasacedeserveșteapro
finanțele publice, cu modificările și
ximativ 1.500 de cetățeni.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
repartizează
unor
Ordonatori
realocare din Fondul de Rezervă,
principali de credite pe bază de
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
Hotărâre a Guvernului pentru
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se propunesuplimentareacu 55,70
Se propune respingerea
1736
mii lei a creditelor de angajamentși
amendamentului întrucât:
55,70
mii
lei
a
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Anexa
nr.
3/15/02 cu
Aceastăinvestițieestenecesarăînveder
privindBugetulMinisterulDezvoltării creditelorbugetareînvederearealiză
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
eaasigurăriidezvoltariidurabile
a
,
riiobiectivului
Legea
nr. 500/2002 privind
localității.
LucrărilorPubliceșiAdministrației/ca „Finalziarerealziare PUG și
finanțele publice, cu modificările și
pitolul5001/Titlul
51/articol RLU comunaCiuruleasa, județul
completările ulterioare, Fondul de
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
02/alineat 05
rezervă la dispoziția Guvernului se
Alba”
realocare din Fondul de Rezervă,
repartizează
unor
Ordonatori
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
principali de credite pe bază de
Programulprivindelaborareaşi/sauact Autori:
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
Hotărâre a Guvernului pentru
ualizareaplanurilorurbanisticegenera Deputat Radu-Marcel Tuhuț
finanțarea unor cheltuieli urgente
Senator Călin-Gheorghe Matieș
leşi a regulamentelor locale de
urbanism
sau neprevăzute apărute în timpul
Grupulparlamentar PSD Camera
exercițiului bugetar.
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
propunesuplimentareacu Proiectulvizeazăamenajareauneibaze Se propune respingerea
1737 Anexa
nr.
3/15/27 Se
privindBugetulMinisterulDezvoltării 13.600,00 mii lei a creditelor de de tratament care sădeserveascăpeste amendamentului întrucât:
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 13.600,00 mii lei 5.000 de locuitori din orașși din - sursa de finanțare nu poate fi avută
a
imediataapropiereaacestuia.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Cod program 1725
creditelorbugetareînvederearealiză Acestproiectpoatereprezentaceamai
Legea
nr. 500/2002 privind
Programul National de
DezvoltareLocală - ETAPA II
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Programul National de
DezvoltareLocală - ETAPA II,
infrastructuraturisticădezvoltata
de autoritatilepublice locale

riiobiectivului
„AmenajareBază de
TratamentșiAgrementOcna
Mureș, județul Alba”
(inviestițieînparteneriat cu
ConsiliulJudețean Alba)

Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

propunesuplimentareacu
1738 Anexa
nr.
3/15/27 Se
privindBugetulMinisterulDezvoltării 5.000,00 mii lei a creditelor de
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 5.000,00 mii lei a
creditelorbugetare
Cod program 1725
învederearealizăriiobiectivuluiden
umit“Rețea de
Programul
National
de canalizaremenajerăînlocalitățile
DezvoltareLocală - ETAPA II, aparțintoare, Cisteiu de Mureș
Realizarea,
extinderea, șiMicoșlaca, orașOcna-Mureș,
reabilitareasaumodernizareasiste
județul Alba”
melor de alimentare cu apașistații
de tratareaapei; a sistemelor de Autori:
canalizareșistații de epurare a Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
apeloruzate
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților

mare investiție dinultimii 125 de ani
din nord- estuljudețului Alba.
Importanțaacestuiobiectiv
de
investițiieste
vital
pentrudezvoltareaeconomico-socială
a zonei care înregistrează un decalaj
major fațăde alteorașe din județul
Alba iar din punct de vedere al
dezvoltării, acestproiectva genera
sute de locuri de muncă, venituri
stabile
pentrusute
de
familiișiaparținătoriiacestuia.

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Proiectulvizeazărealizareauneirețele
de
canalizareaapelormenajereîndouăloc
alitățiaparținătoare.
Proiectulva
genera o rețea de 8,3 km care va fi
racordată la rețeauaorașuluiOena
Mureș șivadeserviaproximativ 1.
000 locuitori.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1739
1.714,07 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 1.714,07 mii lei a
Anexa
nr.
3/15/27
creditelorbugetareînvederearealiză
privindBugetulMinisterulDezvoltă
riiobiectivului
rii,
„Reabilitare,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
modernizareșiextindereambulat
Cod program 1324
oriu cu înglobareclădire C8
șiamenajareincintă, orașAbrud,
Programul National de construcții
județul Alba”
de interes public sausocial
,SubprogramulUnitatisanitare din
Autori:
mediul urban;
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1740
195,91 mii lei a creditelor de
Anexa
nr.
3/15/27 angajamentși cu 195,91 mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltării creditelorbugetareînvederearealiză
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
riiobiectivului
„Reabilitareșimodernizareclădir
Cod program 1725
eexistentă (corp principal
școalăgimnazială),
Programul
National
de desființarecentralătermicăexiste
DezvoltareLocală - ETAPA II, ntă,
Realizarea,
extinderea, construireanexășidepozitlemne,
reabilitareasaumodernizareaunită orașAbrud, județul Alba”
ților de învățământpreuniversitar
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera

Reabilitatrea,
modernizareașiextindereaambulatori
ului
din
localitate.
Infrastructuralocală
a
crescutcalitateaviețiiînlocalitate,
a
facilitataccesul la medicinăși a
dezvoltat zona din punct de vedere
economic.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreștemodernizarea,
extindereașireabilitareapentrușcoala
din orașulAbrud. Obiectivul de
investițiieste
vital
pentruasigurareaspațiuluinecesardesf
ășurăriiorelor de studiupentruelevi
cu
respectareanormelor
de
protecțiesocialăîncontextulpandemie
i de coronavirus.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1741
551,13 mii lei a creditelor de
Anexa
nr.
3/15/27 angajamentși cu 551,13 mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltării creditelorbugetareînvederearealiză
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
riiobiectivului
„Dezvoltareaintegratăaorașului
Cod program 1725
Abrudprinrealizareaunuicentru
recreativ, orașAbrud, județul
Alba”
Programul National de
Autori:
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Realizarea, extinderea,
reabilitareasaumodernizareaobiectiv Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
elorculturale de interes local
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentareacu
1742
1.585,82 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 1.585,82 mii lei a
Anexa
nr.
3/15/27
creditelorbugetare
privindBugetulMinisterulDezvoltă
învederearealizăriiobiectivului
rii,
„Reabilitarea,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
modernziareșidotareclădireexist
Cod program 1324
entăprinînființareaunuicentru
de zipentrupersoanevârstnice,
Programul National de construcții
unități de îngrijire la
de interes public sausocial
domiciliupentrupersoanevârstni
,Subprogramul Alte obiective de
ceșicentre de
interes public sau social.
preparareșidistribuire a
hraneipentrupersoaneînrisc de
sărăcie, orașAbrud, județul
Alba”

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Prinrealizareaacestuiproiect
se
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
urmăreștedezvoltareainfrastructuriis
Legea
nr. 500/2002 privind
ociale din oraș, cepoatedeservi o
finanțele publice, cu modificările și
populație de peste 5.000 de locuitori.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
repartizează
unor
Ordonatori
realocare din Fondul de Rezervă,
principali de credite pe bază de
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
Hotărâre a Guvernului pentru
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
Prinrealizareaacestuiproiect
se în vedere întrucât potrivit art. 30 din
urmăreștedezvoltareainfrastructuriis Legea
nr. 500/2002 privind
ociale din oraș, cepoatedeservi o finanțele publice, cu modificările și
populație de peste 5.000 de locuitori. completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
repartizează
unor
Ordonatori
realocare din Fondul de Rezervă,
principali de credite pe bază de
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
Hotărâre a Guvernului pentru
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
propunesuplimentareacu
1743 Anexa
nr.
3/15/27 Se
privindBugetulMinisterulDezvoltării 1.295,72 mii lei a creditelor de
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 1.295,72 mii lei a
creditelorbugetare
Cod program 1725
învederearealizăriiobiectivului“Re
abilitaretermicăLiceulTeoreticT
Programul
National
de eiușclasele I-VIII”
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Realizarea,
extinderea, Autori:
reabilitareasaumodernizareaunită Deputat Radu-Marcel Tuhuț
ților de învățământpreuniversitar Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se propunesuplimentarea cu
1744
Anexa
nr.
3/15/27
809,22 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltării
angajamentși cu 809,22 mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetareînvederearealiză
riiobiectivului“Reabilitaretermic
Cod program 1725
ăLiceulTeoreticTeiușclasele XIXII”
Programul
National
de
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Autori:
Realizarea,
extinderea,
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
reabilitareasaumodernizareaunită
Senator Călin-Gheorghe Matieș
ților de învățământpreuniversitar
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

LiceulteoreticTeiușdeserveștezilnics
ute de leviatât din localitatecâtși din
altecomune ale județului Alba.
Reabilitareaclădiriiliceuluiva reduce
costurile de încălzireșivacrea un
mediuadecvatdesfășurăriicursurilorî
n mod corespunzătorpentrutoțielevii.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
LiceulteoreticTeiușdeserveștezilnics
ute de leviatât din localitatecâtși din
altecomune ale județului Alba.
Reabilitareaclădiriiliceuluiva reduce
costurile de încălzireșivacrea un
mediuadecvatdesfășurăriicursurilorî
n mod corespunzătorpentrutoțielevii.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1022

1745 Anexa
nr.
3/15/27
Se
propunesuplimentarea
cu
privindBugetulMinisterulDezvoltării
3.240,00 mii lei a creditelor de
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 3.240,00 mii lei a
creditelorbugetare
Cod program 1725
învederearealizăriiproiectuluiprivi
nd“Reabilitarerețelelor de
Programul
National
de
apăpotabilă din orașulTeiuș,
DezvoltareLocală - ETAPA II,
județul Alba”
Realizarea,
extinderea,
reabilitareasaumodernizareasiste
Autori:
melor de alimentare cu apașistații
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
de tratareaapei; a sistemelor de
Senator Călin-Gheorghe Matieș
canalizareșistații de epurare a
Grupulparlamentar PSD Camera
apeloruzate
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
Prinaceastăinvestiție
se - sursa de finanțare nu poate fi avută
urmăreșterealibitareașimodernizarea în vedere întrucât potrivit art. 30 din
rețelei
de Legea
nr. 500/2002 privind
apăpotabilăcedeserveșteaproximativ finanțele publice, cu modificările și
8.000 de cetățeni.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
repartizează
unor
Ordonatori
realocare din Fondul de Rezervă,
principali de credite pe bază de
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1746

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreșterealibitareașimodernizarea
rețelei
de
iluminatcedeserveșteaproximativ
8.000
de
cetățeni.
Aceastăinvestițieva
reduce
substanțialcosturileprimărieipentruil
uminatul public.

Se propunesuplimentarea cu
86,53 mii lei a creditelor de
Anexa
nr.
3/15/27
angajamentși cu 86,53 mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltă
creditelorbugetare
rii,
învederearealizăriiobiectivului“M
LucrărilorPubliceșiAdministrației
odernizareailuminatului public
Cod program 1324
înorașulTeiuș, județul Alba”
Programul National de construcții
de interes public sau social,
Autori:
Subprogramul Alte obiective de
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
interes public sau social.
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

1747 Anexa
nr.
3/15
MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
/ Bugetul CNI

Se propunesuplimentarea cu
502,60 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 502,60 mii lei a
creditelorbugetareînvederearealiză

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Prinaceastăinvestiție

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
se în vedere întrucât potrivit art. 30 din
1023

1748

riiobiectivului“Pod
pesterâulValeaGeoagiuîn zona
cu intersecțiadintre str. Axente
Sever, orașulTeiuș, județul
Alba”

urmăreștefacilitareaaccesuluicetățeni
lor din zona văiiGeoagiului,
facilitareaaccesuluielevilor
care
trebuiesătraversezerâulpentru
a
merge la școală.

Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propunesuplimentarea cu
502,39 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 502,39 mii lei a
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“M
Anexa
nr.
3/15
odernizarestrăziruraleînlocalițil
MinisterulDezvoltării,
eaparținătaorePețelcașiCăpud,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
OrașTeiuș”
/ Bugetul CNI
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
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Se propunesuplimentarea cu
Anexa
nr.
3/15
1.091,57 mii lei a creditelor de
MinisterulDezvoltării,
angajamentși cu 1.091,57 mii lei a
LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
/ Bugetul CNI
învederearealizăriiobiectivului“M
odernizaresistemrutierși ape
pluvialepentrustrăzile din

Proiectulvizeazăasfaltareastrăzilor
din
celedouălocalitățiaparținătoareceînsu
meazăpeste 800 de locuitori.
Realizareaacestuiproiect de
investițiivacreacondițiimaibunepentr
udesfășurareaactivitățiloreconomiceș
ivafacilitaaccesulcopiilor la educație.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
Proiectulvizeazămodernizareastrăzil
or din
orașulTeiușșirefacereasistemuluiruti
er.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,

Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
1024

orașulTeiuș”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
1750
Anexa
nr.
3/15/27
privindBugetulMinisterulDezvoltării Se
propunesuplimentarea
cu
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
49,73 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 49,73 mii lei a
Cod program 1725
creditelorbugetareînvederearealiză
riiobiectivului“Captareșiextinder
Programul
National
de erețea de apăînComunaBucium,
DezvoltareLocală - ETAPA II, județul Alba”
Realizarea,
extinderea,
Autori:
reabilitareasaumodernizareasiste
melor de alimentare cu apașistații Deputat Radu-Marcel Tuhuț
de tratareaapei; a sistemelor de Senator Călin-Gheorghe Matieș
canalizareșistații de epurare a Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
apeloruzate
Grupulparlamentar PSD Senat

propunesuplimentarea
cu
1751 Anexa
nr.
3/15/27 Se
privindBugetulMinisterulDezvoltării 2.644mii lei
acreditelor de
angajamentși cu 2.644mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
Cod program 1725
învederearealizăriiobiectivului“Co
nstruire pod șidrumuri de
Programul
National
de accesîncomunaCiugud, județul
DezvoltareLocală - ETAPA II, Alba”
Realizarea,

realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreșterealizarearețelei
de
apăpotabilăcedeserveșteaproximativ
1.500
de
locuitori
ai
comuneiBucium,
județul
Alba.
Aceastăinvestițievacreștenivelul de
trai
al
cetățenilorșivacreacondițiiadaptatese
colului
21
pentruceeaceînseamnăcondițiiigienic
e.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

ComunaCiugudeste
o
localitateaflatăîntr-o
continuăexpansiuneeconomică,
investițiafiindvitalăpentrucontinuare
adezvoltării.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
1025

reabilitareasaumodernizareapodu
ri, podețesaupunțipietonale

Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

1752
Se
propunesuplimentarea
cu
2.942,16mii lei
acreditelor de
Anexa
nr.
3/15/27 angajamentși cu 2.942,16mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltării creditelorbugetare
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
învederearealizăriiobiectivului“De
zvoltareaserviciilor socioCod program 1725
educative la
nivelulcomuneiCiugudprinconst
Programul
National
de ruireauneigrădinițe cu program
DezvoltareLocală - ETAPA II, prelungit”
Realizarea,
extinderea,
reabilitareasaumodernizareaunită Autori:
ților de învățământpreuniversitar Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
1753

Se
propunesuplimentarea
cu
4.310,75mii lei
acreditelor de
Anexa
nr.
3/15/27
angajamentși cu 4.310,75mii lei a
privindBugetulMinisterulDezvoltării
creditelorbugetareînvederearealiză
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
riiobiectivului“Amenajare zona
Cod program 1725
centrala
sat
Hapria,
comunaCiugud, județul Alba”
Programul National de
DezvoltareLocală - ETAPA II
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț

50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

ComunaCiugudeste
o
localitateaflatăîntr-o
continuăexpansiuneeconomicășirezi
dențială,
captândanual
un
procentînsemnat
din
locuitoriimunicipiului Alba care
alegsăîșischimbedomiciliulînfavoare
acomuneiCiugud,
investițiafiindvitalăpentrucontinuare
adezvoltăriireusrseloreducaționalepe
ntur un număr tot mai mare de
copiinăscuți la nivelcomunei.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

ComunaCiugudeste
o
localitateaflatăîntr-o
continuăexpansiuneeconomică,
investițiafiindvitalăpentrucontinuare
adezvoltăriisateloraparținatoare.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
1026

Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentarea
cu
1754
Anexa
nr.
3/15/27 977,41mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltă angajamentși cu 977,41mii lei a
creditelorbugetare
rii,
LucrărilorPubliceșiAdministrației învederearealizăriiobiectivului“M
odernizaretrotuare,
Cod program 1324
acceseșiscurgereaapelorîn
sat
Limba, comunaCiugud, județul
Alba”
Autori:
Programul National de construcții Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
de interes public sausocial
Grupulparlamentar PSD Camera
,Subprogramul Alte obiective de
Deputaților
interes public sau social.
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentarea
cu
1755
Anexa
nr.
3/15/27 524,74 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltării angajamentși cu 524,74 mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“Co
Cod program 1725
nstruiregrupurisanitareCăminul
Cultural, ComunaCricău,
Programul
National
de județul Alba”
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Realizarea,
extinderea, Autori:
reabilitareasaumodernizareaobiec Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
tivelorculturale de interes local
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
ComunaCiugudeste
o - sursa de finanțare nu poate fi avută
localitateaflatăîntr-o
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
continuăexpansiuneeconomică,
Legea
nr. 500/2002 privind
investițiafiindvitalăpentrucontinuare finanțele publice, cu modificările și
adezvoltăriisateloraparținatoare.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
repartizează
unor
Ordonatori
realocare din Fondul de Rezervă,
principali de credite pe bază de
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
Hotărâre a Guvernului pentru
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Prinaceastăinvestiție
se
urmăreșterealizareagrupurilorsanitar
ecedeservesccăminul cultural al
comuneiCricău,
județul
Alba.
Aceastăinvestițievacreștenivelul de
trai
al
cetățenilorșivacreacondițiiadaptatese
colului
21
pentruceeaceînseamnăcondițiiigienic
e.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1027

1756

Se propunesuplimentarea cu
4.339 mii lei a creditelor de
angajamentși cu 4.339 mii lei a
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“M
Anexa
nr.
3/15 odernizare,
MinisterulDezvoltării,
extindereșireabilitareȘcoalaGim
LucrărilorPubliceșiAdministrației anzialăGârbova,
/ Bugetul CNI
comunaGârbova, județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
Prinaceastăinvestiție
se - sursa de finanțare nu poate fi avută
urmăreștemodernizarea,
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
extindereașireabilitareapentruȘcoala Legea
nr. 500/2002 privind
GimanzialăGârbova
care finanțele publice, cu modificările și
deserveștezeci de copii.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
repartizează
unor
Ordonatori
realocare din Fondul de Rezervă,
principali de credite pe bază de
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
Hotărâre a Guvernului pentru
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1757
Se propunesuplimentarea cu 500
Anexa
nr.
3/15/27
mii lei a creditelor de angajamentși
privindBugetulMinisterulDezvoltării
cu 500 mii lei a creditelorbugetare
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
învederearealizăriiobiectivului“Ac
hizițieȘcoalăretrocedatăcătrePar
Cod program 1725
ohiaevanghelicăGârbova,
comunaGârbova, județul Alba”
Programul
National
de
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Autori:
Realizarea,
extinderea,
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
reabilitareasaumodernizareaunită
Senator Călin-Gheorghe Matieș
ților de învățământpreuniversitar
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreștemodernizarea,
extindereașireabilitareașcolii
din
comunaGârbova. Obiectivul de
investițiieste
vital
pentruasigurareaspațiuluinecesardesf
ășurăriiorelor de studiupentruelevi
cu
respectareanormelor
de
protecțiesocialăîncontextulpandemie
i de coronavirus.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1028

1758 Anexa
nr.
3/15/27 Se propunesuplimentarea cu
privindBugetulMinisterulDezvoltării 15.688,38 mii lei a creditelor de
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 15.688,38 mii lei
a creditelorbugetare
Cod program 1725
învederearealizăriiobiectivului“Re
alizaresistemalimentare cu
Programul
National
de apășirețea de
DezvoltareLocală - ETAPA II, canalizaremenajerăînlocalitatea
Realizarea,
extinderea, Galda de Jos, județul Alba”
reabilitareasaumodernizareasiste
melor de alimentare cu apașistații Autori:
de tratareaapei; a sistemelor de Deputat Radu-Marcel Tuhuț
canalizareșistații de epurare a Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
apeloruzate
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
1759
Se
propunesuplimentarea
cu
Anexa
nr.
3/15/27 606,93 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltării angajamentși cu 606,93 mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“Re
Cod program 1725
abilitareșcoalăgimnazială,
comuna Poiana Vadului, județul
Programul
National
de Alba”
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Realizarea,
extinderea, Autori:
reabilitareasaumodernizareaunită Deputat Radu-Marcel Tuhuț
ților de învățământpreuniversitar Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
Proiectulvizeazărealizareasistemului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
de alimentare cu apăpotabilăși a
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
uneirețele
de
Legea
nr. 500/2002 privind
canalizareaapelormenajereîncomuna
finanțele publice, cu modificările și
Galda de Jos șivadeserviaproximativ
completările ulterioare, Fondul de
5. 000 locuitori.
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
principali de credite pe bază de
realocare din Fondul de Rezervă,
Hotărâre a Guvernului pentru
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
finanțarea unor cheltuieli urgente
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Prinaceastăinvestiție
se
urmăreștemodernizarea,
extindereașireabilitareapentrușcoala
din comuna Poiana Vadului.
Obiectivul de investițiieste vital
pentruasigurareaspațiuluinecesardesf
ășurăriiorelor de studiupentruelevi
cu
respectareanormelor
de
protecțiesocialăîncontextulpandemie
i de coronavirus.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1029

propunesuplimentarea
cu
1760 Anexa
nr.
3/15/27 Se
privindBugetulMinisterulDezvoltării 700,00 mii lei a creditelor de
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 700,00 mii lei a
creditelorbugetare
Cod program 1725
învederearealizăriiobiectivului“Re
țeacanalizaremenajerășistații de
Programul
National
de epurareînlocalitateaȘibotșiBalo
DezvoltareLocală - ETAPA II, miru de Câmp, comunaȘibot,
Realizarea,
extinderea, județul Alba”
reabilitareasaumodernizareasiste
melor de alimentare cu apașistații Autori:
de tratareaapei; a sistemelor de Deputat Radu-Marcel Tuhuț
canalizareșistații de epurare a Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
apeloruzate
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
1761
Se
propunesuplimentarea
cu
Anexa
nr.
3/15/27 100,00 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltării angajamentși cu 100,00 mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“Îm
Cod program 1725
bunătățireainfrastructuriieducaț
ionaleîncomunaȘibot, județul
Programul
National
de Alba”
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Realizarea,
extinderea, Autori:
reabilitareasaumodernizareaunită Deputat Radu-Marcel Tuhuț
ților de învățământpreuniversitar Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
Proiectulvizeazărealizareasistemului
- sursa de finanțare nu poate fi avută
de alimentare cu apăpotabilăși a
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
uneirețele
de
Legea
nr. 500/2002 privind
canalizareaapelormenajereîncomuna
finanțele publice, cu modificările și
Șibotșivadeserviaproximativ 3. 000
completările ulterioare, Fondul de
locuitori.
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
principali de credite pe bază de
realocare din Fondul de Rezervă,
Hotărâre a Guvernului pentru
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
finanțarea unor cheltuieli urgente
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Prinaceastăinvestiție
se
urmăreștemodernizarea,
extindereașireabilitareapentrușcoala
din comunaȘibot. Obiectivul de
investițiieste
vital
pentruasigurareaspațiuluinecesardesf
ășurăriiorelor de studiupentruelevi
cu
respectareanormelor
de
protecțiesocialăîncontextulpandemie
i
de
coronavirus.
Aceastăinvestițievadeservisute
de
copii din comunaȘibot.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

1030

1762
Se propunesuplimentarea cu
Anexa
nr.
3/15/27
736,10 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltării
angajamentși cu 736,10 mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“Re
Cod program 1725
abilitaresală de sport,
comunaȘugag, județul Alba”
Programul
National
de
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Autori:
Realizarea,
extinderea,
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
reabilitareasaumodernizareaunită
Senator Călin-Gheorghe Matieș
ților de învățământpreuniversitar
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se propunesuplimentarea cu
Anexa
nr.
3/15/27
2.432,02 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltării
angajamentși cu 2.432,02 mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“Ex
Cod program 1725
tindererețeaapăpotabilășibranșa
menteșiextindererețea de
Programul
National
de
canalizareșiracorduri pe
DezvoltareLocală - ETAPA II,
teritoriulcomuneiȘugag, județul
Realizarea,
extinderea,
Alba”
reabilitareasaumodernizareasiste
melor de alimentare cu apașistații
Autori:
de tratareaapei; a sistemelor de
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
canalizareșistații de epurare a
Senator Călin-Gheorghe Matieș
apeloruzate
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
1764 Anexa
propunesuplimentarea
cu
nr.
3/15/27 Se
1763

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreștemodernizarea,
extindereașireabilitareapentrușcoala
din comunaȘugag. Obiectivul de
investițiieste
vital
pentruasigurareaspațiuluinecesardesf
ășurăriiorelor de studiupentruelevi
cu
respectareanormelor
de
protecțiesocialăîncontextulpandemie
i de coronavirus.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
Proiectulvizeazărealizareasistemului - sursa de finanțare nu poate fi avută
de alimentare cu apăpotabilăși a în vedere întrucât potrivit art. 30 din
uneirețele
de Legea
nr. 500/2002 privind
canalizareaapelormenajereîncomuna finanțele publice, cu modificările și
Șugagșivadeserviaproximativ 3. 000 completările ulterioare, Fondul de
locuitori.
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
principali de credite pe bază de
realocare din Fondul de Rezervă,
Hotărâre a Guvernului pentru
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
finanțarea unor cheltuieli urgente
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Acestproiect

de Se propune respingerea
1031

privindBugetulMinisterulDezvoltării
, LucrărilorPubliceșiAdministrației

20,00 mii lei a creditelor de finanțarevapuneînvaloareși
pe
angajamentși cu 20,00 mii lei a traseulturisticcascadaPisoaia
din
creditelorbugetare
satulNemes.
învederearealizăriiobiectivului“Ac
Cod program 1725
hiziție
drum Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
spreCascadaPisoaia,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
comunaVidra, județul Alba”
Programul National de
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Autori:
infrastructuraturisticădezvoltata
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
de autoritatilepublice locale
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
Se
propunesuplimentarea
cu
1765
99,00 mii lei a creditelor de Aceastăinvestițieasigurădezvoltareae
a
Anexa
nr.
3/15/27 angajamentși cu 99,00 mii lei a conomicășituristică
privindBugetulMinisterulDezvoltării creditelorbugetare
zoneicascadeiPisoaia precum și a
cu
Melci
din
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
învederearealizăriiobiectivului“Ac zoneiDealului
un
hizițieterenpentruparcareCasca satulNemesi,
Cod program 1725
daPisoaiașiDealul cu Melci, obiectivturisticunicînRomânia.
comunaVidra, județul Alba”
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Autori:
Programul National de
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
DezvoltareLocală - ETAPA II,
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
Senator Călin-Gheorghe Matieș
infrastructuraturisticădezvoltata
Grupulparlamentar PSD Camera
de autoritatilepublice locale
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
propunesuplimentarea
cu Prinaceastăinvestiție
se
1766 Anexa
nr.
3/15/27 Se
privindBugetulMinisterulDezvoltării 395,24 mii lei a creditelor de urmăreștemodernizareașireabilitarea
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 395,24 mii lei a pentrușcoala din localitateaPonorel,
creditelorbugetare
comunaVidra.
Obiectivul
de
Cod program 1725
învederearealizăriiobiectivului“Cr investițiieste
vital
pentruasigurareacondițiilor minim
eștereaeficiențeienergetice a

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
1032

Programul
National
de
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Realizarea,
extinderea,
reabilitareasaumodernizareaunită
ților de învățământpreuniversitar

școlii din localitateaPonorel,
ComunaVidra, județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

1767
Se
propunesuplimentarea
cu
Anexa
nr.
3/15/27
70,00 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltării
angajamentși cu 70,00 mii lei a
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
creditelorbugetare
învederearealizăriiobiectivului“Co
Cod program 1725
nstruire pod însatulVărtănești,
comunaVidra, județul Alba”
Programul
National
de
DezvoltareLocală - ETAPA II,
Autori:
Realizarea,
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
reabilitareasaumodernizareapodu
Senator Călin-Gheorghe Matieș
ri, podețesaupunțipietonale
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

necesaredesfășurăriiorelor
de
studiupentruelevi
cu
respectareanormelor
de
protecțiesocialăîncontextulpandemie
i de coronavirus.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
Acestobiectiv de investițiieste vital
pentrurealizareacăii de acces a
locuitorilorsatuluiaparținătorcătreco
munaVidra,
pentrutraversareaînsiguranță
a
copiilorșipentruaccesulambulanțelorî
ncazurimedicalesauaautospecialelorî
ncaz de incendiuorialtesituații de
urgență.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

propunesuplimentarea
cu Aceastăinvestițieestevitalăpentru a Se propune respingerea
1768 Anexa
nr.
3/15/27 Se
privindBugetulMinisterulDezvoltării 78,00 mii lei a creditelor de se asiguraaccesul a peste 2.000 de amendamentului întrucât:
, LucrărilorPubliceșiAdministrației
angajamentși cu 78,00 mii lei a locuitori la serviciimedicale.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
creditelorbugetare
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Cod program 1725
învederearealizăriiobiectivului“Re Sursa de finanțare: bugetul de stat,
Legea
nr. 500/2002 privind
realocare din Fondul de Rezervă,
finanțele publice, cu modificările și
parațiecapitalăDispensarUmanc
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
completările ulterioare, Fondul de
Programul
National
de omunaVidra, județul Alba”
1033

DezvoltareLocală - ETAPA II,
Realizarea,
extinderea, Autori:
reabilitareasaumodernizareaunită Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
țilorsanitare din mediul rural
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat
1769

Se
propunesuplimentarea
cu
Anexa
nr.
3/15/27
115,00 mii lei a creditelor de
privindBugetulMinisterulDezvoltă
angajamentși cu 115,00 mii lei a
rii,
creditelorbugetare
LucrărilorPubliceșiAdministrației
învederearealizăriiobiectivului“M
odernizareiluminat public
Cod program 1324
încomunaVidra, județul Alba”
Programul National de construcții
Autori:
de interes public sau social,
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Subprogramul Alte obiective de
Senator Călin-Gheorghe Matieș
interes public sau social.
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

1770 Anexa nr. 3/15/27
privindBugetulMinisterulDezvoltă
rii,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
Cod program 1324
Programul National de construcții
de interes public sau social,
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

Se propunesuplimentareacu
547.200,00 mii lei (547.200.000
lei) a creditelor de angajamentși cu
547.200,00 mii lei (547.200.000
lei) a
creditelorbugetareînvederearealiză
riiobiectivului
„Reabilitareadrumurilornaţiona
le DN 74 (102 km) şi DN 75 (126
km) de pe teritoriuljudețului
Alba”
Autori:

50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Prinaceastăinvestiție
se
urmăreșterealibitareașimodernizarea
rețelei
de
iluminatcedeserveșteaproximativ
2.000
de
cetățeni.
Aceastăinvestițieva
reduce
substanțialcosturileprimărieipentruil
uminatul public.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
MunțiiApuseni sunt reprezentativi
din punct de vedereturistic pe
hartanațională a turismuluiromânesc,
fiindpreponderent o zonărurală.
Deșiatracțiile sunt
numeroaseșipeisajelesălbaticecâtșivi
ațaruralăsimplăatrag an de an din
ceîncemaimulțituriști,
dincauzainfrastructuriirutierenereabi
litateșiaflatăîntr-o stareadegradabilă,
zona geograficăasupracăreiavă
solicit atenţia, nu atrage un număr de
turișticonsiderabil, care

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
1034

Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar PSD Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

săpermităcreareauneirețeleturisticepr exercițiului bugetar.
ofitabileatâtpentruîntreprinzătoricâtș
ipentrucomunitățile locale.
Agenţii economici au nevoie de o
bunăinfrastructurăpentru așiputeaasiguralanțul de
aprovizionareșidesfacerenecesarînde
sfăşurareaactivităţii. Din acestpunct
de vedere, investitorii din
zonăreclamăprecaritateainfrastructur
ii, acestafiind o
minimăcondițiepentrudezvoltareaact
ivităţilor, a noiparcuriindustriale
locale şicrearea de noilocuri de
muncă.
Consecinţelelipseiinvestitorilorși
implicit a locurilor de muncă,
neexistândniciposibilitatea de a duce
o viațădecentă din
alternativadezvoltăriiserviciilorturist
ice, estedată de faptulcătinerii din
aceastăzonă sunt
nevoițisămigrezeînmediul urban din
alteregiuni ale tăriisauchiar din
afaraacesteia, faptce a dus la o
depopularemasivă a zoneiruralecătși
a celei urbane.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - AcțiuniGenerale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

1771 Legea bugetului de stat -2021 –

Alocarea sumei de 3.000 mii lei în

Prin realizarea acestui obiectiv se Se propune respingerea
1035

anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”,
Alineat 38 ” Programul Național de
Dezvoltare Locală

1772

1773

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdmnistrației
– Anexa 3/15

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdmnistrației

vederea realizării obiectivului ,,
Realizarea studiului de fezabilitate
si proiectare în vederea realizării
obiectivului de investiție Spital
JUDEȚEAN/ REGIONAL de
Pediatrie Constanța

urmărește realizarea unui studiu de
fezabilitate în vederea realizării
obiectivului de investiție Spital
JUDEȚEAN/
REGIONAL
de
Pediatrie Constanța

Sursa de finanțare Diminuarea cu
3.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Stroe Felix PSD
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
Deputat Țuțuianu Marius Horia rezerva”, articolul 01 ” Fond de
PSD
rezerva bugetara la dispoziția
Deputat Dumitrache Cristina PSD Guvernului”
Deputat Lungoci Dumitru Lucian
PSD
Grup Parlamentar PSD
Motivația:
Finanțareaobiectivului de investiții Avândînvederefaptulcăînprezentdru
”Asfaltareșimodernizaredrumuri
murile locale sunt nemodernizate, cu
de
interes
local capacitate de circulațieredusă care
încomunaDeveselu, județulOlt cu nu corespundetraficului actual.
suma de:
19.926 mii lei
Sursa de finanțare: Fondul de
Autor: Adrian-IonuțChesnoiu – rezervă al Guvernului
deputat PSD
GrupulParlamentar PSD

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Motivația:
Se propune respingerea
Finanțareaobiectivului de investiții Avândînvederefaptulcăînprezentdru amendamentului întrucât:
”Modernizaredrumuri de interes murile locale sunt nemodernizate, cu - sursa de finanțare nu poate fi avută
1036

1774

– Anexa 3/15

local
încomunaFărcășele, capacitate de circulațieredusă, care
județulOlt cu suma de : 9.809 mii nu corespundtraficului actual.
lei
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Autor: Adrian-IonuțChesnoiu – Alte serviciipublicegenerale, titlul
deputat PSD
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervăbugetară
GrupulParlamentar PSD
la dispozițiaGuvernului

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdmnistrației
– Anexa 3/15

Finanțareaobiectivului de investiții
”Extindereasistemului
de
canalizaremenajerăîncomunaVlădi
la, județulOlt cu suma de: 55.103
mii lei
Autor: Adrian-IonuțChesnoiu –
deputat PSD
GrupulParlamentar PSD

1775

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdmnistrației
– Anexa 3/15

Finanțareobiectiv de investiții
”Modernizare drum de interes
local, comunaObârșia, județulOlt
cu suma de: 17.000 mii lei

Autor: Adrian-IonuțChesnoiu –
deputat PSD
GrupulParlamentar PSD

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
Motivația:
Pentrupreluareaapeloruzatemenajere amendamentului întrucât:
de la utilizatoriînrețeauapublică de - sursa de finanțare nu poate fi avută
canalizare.
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01 completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Alte serviciipublicegenerale, titlul
unor
Ordonatori
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă, repartizează
articolul 01 Fond de rezervăbugetară principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
la dispozițiaGuvernului
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Motivația:
Se propune respingerea
Avândînvederefaptulcăînprezentdru amendamentului întrucât:
murile locale sunt nemodernizate, cu - sursa de finanțare nu poate fi avută
capacitate de circulațieredusă, care în vedere întrucât potrivit art. 30 din
nu corespundtraficului actual.
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01 rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Alte serviciipublicegenerale, titlul
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă, principali de credite pe bază de
1037

articolul 01 Fond de rezervăbugetară
la dispozițiaGuvernului

1776

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdmnistrației
– Anexa 3/15

Finanțareaobiectivului de investiții
”Reabilitareșimodernizarestrăzi,
comunaBucinișu, județulOlt cu
suma de: 12.570 mii lei

Autor: Adrian-IonuțChesnoiu –
deputat PSD
GrupulParlamentar PSD

1777 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa/Titlul 51
Articolul 01

Se suplimentează bugetul cu suma
de 9.129 mii lei, pentru “Rețea de
apă și canalizare menajeră cartier
Baciu, etapa II, Municipiul Săcele,
Județul Brașov”

Alineatul 02
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Motivația:
Se propune respingerea
Avândînvederefaptulcăînprezentdru amendamentului întrucât:
murile locale sunt nemodernizate, cu - sursa de finanțare nu poate fi avută
capacitate de circulațieredusă, care în vedere întrucât potrivit art. 30 din
nu corespundtraficului actual.
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01 rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Alte serviciipublicegenerale, titlul
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă, principali de credite pe bază de
articolul 01 Fond de rezervăbugetară Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
la dispozițiaGuvernului
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Investiția se referă la extinderea
Se propune respingerea
rețelelor de apă pe 4 străzi, cu o
amendamentului întrucât:
lungime de 3500m rețea, pe o
- sursa de finanțare nu poate fi avută
suprafață aprox. de 21000 mp, în
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
valoare de 3.761.781 lei, inclusiv
Legea nr. 500/2002 privind
TVA și de canalizare pe 5 străzi,
finanțele publice, cu modificările și
prin care vor fi racordate la sistemul completările ulterioare, Fondul de
public de colectare a apelor
rezervă la dispoziția Guvernului se
menajere cca. 350 de imobile,
repartizează unor Ordonatori
respectiv o medie de 1050 de
principali de credite pe bază de
beneficiari direcți, valoare totală a
Hotărâre a Guvernului pentru
investiției fiind de 5.367.311 lei,
finanțarea unor cheltuieli urgente
inclusiv TVA.
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
1038
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5001, gr 50, titlul V, art 01)
Se suplimentează bugetul cu suma Proiectul prevede construirea unei
de 11.789 mii lei, pentru „Rețea de rețele publice de distribuție a apei
apă și canalizare menajeră cartier
potabile, având o lungime de 4028
Cernatu, Municipiul Săcele,
m și cu diametrele 90mm, 110mm,
Județul Brașov”
160mm și 250mm. Rețeaua
proiectată se va racorda la rețeaua de
apă existentă.
Valoarea totala (cu TVA) fiind de
Autor:
6.452.458,00 lei.
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera Rețeaua de canalizare menajeră este
amplasată într-o zonă ce cuprinde 9
Deputaților
străzi, unde instalația de canalizare
este inexistentă.
Valoare totală a investiției este de
5.337.340,00 lei.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Se suplimentează bugetul cu suma Realizarea investiției conduce la
de 19.159 mii lei, în vederea
crearea unei infrastructuri ce va
“Înfințării distribuției de gaze
deservi populația celor trei sate, prin
naturale în comuna Lisa, județul
asigurarea accesului la rețelele de
Brașov”
utilități publice.
Suprafața totală fiind de 131.000
mp, cu o durată de 36 de luci și cu o
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
valoare totală a investiției de
Grupul Parlamentar PSD Camera 19.159.502,53 lei inclusiv TVA.
Deputaților
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Se suplimentează bugetul cu suma
de 13.580 mii lei, pentru
“Reabilitarea DC75B BreazaMănăstirea Breaza, comuna Lisa,
județul Brașov”

Scopul derulării investiției constă în
reabilitarea drumului propus de
autoritățile locale, prin îmbunătățirea
elementelor geometrice și a
parametrilor de planeitate și
capacitatea portantă, asigurându-se
astfel și o mai bună comportare din
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
punct de vedere al evacuării apelor
Grupul Parlamentar PSD Camera fluviale prin refacerea
Deputaților
acostamentelor și a șanțurilor,
prevederea de podețe și refacerea,
sau înlocuirea celor care impun o
astfel de abordare și pe cale de
consecință, îmbunătățirea
considerabilă a condițiilor de
circulație. Lucrările propuse a se
executa și vor conduce la
îmbunătățirea condițiilor de
circulație, a fluenței traficului și vor
influența benefic zona din punct de
vedere socio-economic.
Valoare investiției fiind de
13.580.000 lei.

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.700 mii lei, pentru „Pod peste
râul Breaza pe DC75B, comuna
Lisa, județul Brașov”
Autor:

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Necesitatea realizării investiției este
dată de următoarele aspecte:
reducerea discrepanțelor între zonele
rurale și cele urbane, asigurarea
dezvoltării durabile pe termen mediu
și lung a comunei Lisa, asigurarea

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
1040

Deputat Marian-Iulian Rasaliu
cetățenilor la toate serviciile publice,
Grupul Parlamentar PSD Camera dezvoltarea turismului rural,
asigurarea securității circulației
Deputaților
rutiere.
Valoarea investiției este de
1.700.000 lei.
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Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Se suplimentează bugetul cu suma Comuna are străzile principale
de 2.500 mii lei, pentru
asfaltate dar în comunitățile
„Modernizarea infrastructurii
marginalizate străzile sunt în
rutiere în comuna Teliu, județul
continuare pietruite, într-o stare
Brașov”
avansata de degradare.
Având în vedere cele de mai sus
putem spune ca, în cazul aprobării
proiectului și ulterior a realizării
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
infrastructurii propuse prin proiect,
Grupul Parlamentar PSD Camera Comuna Teliu va fi o localitate cu
infrastructura dezvoltata atât în
Deputaților
comunitățile marginalizate dar și în
cele nemarginalizate astfel încât
discrepanta dintre cele doua zone sa
dispară. Pe lângă acest obiectiv,
investiția va contribui la dezvoltarea
întregii comunități, atrăgând
investitori, dezvoltând transportul
public în comun, implicând întreaga
comunitate în dezvoltarea
economica și îmbunătățirea
condițiilor de viață. Capacitatea
financiara a Autorității locale este
una foarte mica iar proiectul nu se

completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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poate realiza din surse propria.
Majoritatea străzilor pietruite, vor fi
în continuare impracticabile, mai
ales în zilele ploioase, iar accesul
cetățenilor către Școala Gimnaziala
Teliu, dispensar, farmacie, restul
comunei devin practic imposibil.
Străzile din interior vor rămâne
foarte înguste, nepermițând accesul
pompierilor sau al ambulantelor.
Valoarea estimată a investiției fiind
de 2,5 milioane lei.
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Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.717 mii lei pentru
„Reabilitare Strada Lungă,
comuna Crizbav, județul Brașov”

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Reabilitarea Str. Lungă, în
prelungirea drumului comunal 36,
cu suma de 1.717.459,00 lei

Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Se suplimentează bugetul cu suma
de 7.200 mii lei, pentru
„Reabilitarea și modernizare
drumuri de exploatație agricolă,

Reabilitarea și modernizare drumuri
de exploatație agricolă, cu rol
multiplu, în valoare de 7.200.000,00
lei

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
1042

comuna Crizbav, județul Brașov”
Alineatul 02
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Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Se suplimentează bugetul cu suma
de 5.000 mii lei, pentru
„Reabilitare Școala Gimnazială
Crizbav, județul Brașov”

Reabilitare Școala Gimnazială
Crizbav, suma de 5.000.000,00 lei.

Se suplimentează bugetul cu suma
de 5.000 mii lei, pentru
„Reabilitare și modernizare sediul
Primăriei Crizbav, județul Brașov”

Reabilitare și modernizare sediul
Primăriei Crizbav, în valoare de
5.000.000,00 lei.

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
Grupul Parlamentar PSD Camera 5001, gr 50, titlul V, art 01)
Deputaților

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
Grupul Parlamentar PSD Camera 5001, gr 50, titlul V, art 01)
Deputaților

Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1043
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finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se suplimentează bugetul cu suma Comuna Vama Buzăului, județul
Se propune respingerea
de 2.540 mii lei, pentru „
Brașov, atestată ca Stațiune Turistică amendamentului întrucât:
Extindere rețea electrică în
de Interes Local prin Hotărârea
- sursa de finanțare nu poate fi avută
localitatea Vama Buzăului, sat
Guvernului României nr. 916/2018, în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Vama Buzăului, punctul numit
având în vedere:
Legea nr. 500/2002 privind
Dălghiaș, județul Brașov”
Prevederile contractului de
finanțele publice, cu modificările și
asociere în participațiune nr.
completările ulterioare, Fondul de
4400/27.12.2010 încheiat între
rezervă la dispoziția Guvernului se
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Comuna Vama Buzăului și SC
repartizează unor Ordonatori
Grupul Parlamentar PSD Camera Dălghiaș Development SRL privind principali de credite pe bază de
Deputaților
realizarea unui ”Complex ecoHotărâre a Guvernului pentru
turistic montan Valley 21 – Vama
finanțarea unor cheltuieli urgente
Buzăului”;
sau neprevăzute apărute în timpul
Prevederile Hotărârii
exercițiului bugetar.
Consiliului Local al Comunei Vama
Buzăului nr. 96/10.12.2010 privind
aprobarea asocierii în participațiune
a comunei Vama Buzăului cu SC
Dălghiaș Development SRL în
vederea realizării unui ”Complex
eco-turistic montan Valley 21 –
Vama Buzăului”;
În conformitate cu
prevederile Legii nr. 123/2012 a
energiei electrice și a gazelor
naturale, cu modificările și
completările ulterioare, ale
Ordinelor ANRE nr. 59/2013, nr.
36/2019, nr. 159/2020 și ale
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016;
Prevederile adresei SDEE
Transilvania Sud SA nr. 112911 –
1044

7000/ 04.12.2020 prin care Comunei
Vama Buzăului îi sunt comunicate
rezultatele studiului de fezabilitate
privind obiectivul de investiții:
”Extindere rețea electrică în
localitatea Vama Buzăului, sat
Vama Buzăului, punctul numit
Dălghiaș, județul Brașov” inclusiv
valoarea totală a investiției,
respectiv 4.269.075,58 lei, din care
conform art. 11, alin. 2 din Ordinul
36/2019, valoarea finanțată de
operatorul de distribuție este de
2.134.537,79 lei (fără TVA).
Cunoscând importanța acestei
investiții pentru dezvoltarea
comunei Vama Buzăului – stațiune
turistică, județul Brașov, în contextul
în care, în acest fel va fi asigurată
alimentarea cu energie electrică a
primului proiect de dezvoltare de la
zero a unei stațiuni turistice montane
din România după 1990.
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Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.865 mii lei, pentru
„Reabilitare și modernizare rețea
de iluminat public comuna
Hoghiz, județul Brașov”

Alineatul 02
Autor:

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Reabilitare și modernizare rețea de
iluminat public comuna Hoghiz (
satele: Bogata, Cuciulata, Fântâna,
Dopca, Lupșa și Băieși).
Valoarea proiectului fiind de
1.865.333 lei.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
1045

Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera Sursa de finanțare: diminuarea
Deputaților
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
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Se suplimentează bugetul cu suma
de 13.308 mii lei, pentru
„Modernizare drum comunal
Comuna Hoghiz, județul Brașov”

Modernizare drum comunal, DC 25
km 0+000-km7+ 650, DN 13
Bogata-Dopca-Mateiaș.
Valoare proiect 13.308.209 lei.

Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Se suplimentează bugetul cu suma
de 77 mii lei, pentru „Extindere
cămin cultural prin mansardare și
reabilitare, comuna Augustin,
județul Brașov”

Extindere Cămin Cultural prin
mansardare și reabilitare, valoarea
totală a proiectului 901.675,83 lei,
suma necesară rămasă fiind de
77.372,55 lei.

Alineatul 02
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Sursa de finanțare: diminuarea
Grupul Parlamentar PSD Camera Fondului de rezervă aflat la
Deputaților
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1046
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Se suplimentează bugetul cu suma
de 12.621 mii lei, pentru
„Înființare rețea de canalizare și
stație de epurare, comuna
Augustin, județul Brașov.”

Înființare rețea de canalizare și stație
de epurare, valoarea totală a
proiectului fiind de 13.151.353,25
lei, suma necesară rămasă fiind de
12.621.272 lei.

Alineatul 02
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Sursa de finanțare: diminuarea
Grupul Parlamentar PSD Camera Fondului de rezervă aflat la
Deputaților
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01
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Se suplimentează bugetul cu suma
de 15.939 mii lei pentru
„Canalizare comuna Teliu, județul
Brașov”
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Se suplimentează bugetul cu suma
de 6.000 mii lei, pentru
„Canalizare comuna Vulcan,
județul Brașov”
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu

În derulare Etapa I-a Canalizare cu
un contract în valoare 4.464.789,63
lei plus 848.310 lei TVA și pentru
execuția etapei a II a care să
cuprindă restul de locuințele de pe
raza UAT Teliu suma necesara
estimată este de 10.626.200 lei.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Extindere rețea de canalizare și
extindere alimentare rețea cu apă în
cartierele Coacăze, Tineretului și
Păcii.
Rețea de canalizare și introducere
alimentare cu apă în cartierul Romi.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
1047

Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)
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1795 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa/Titlul 51
Articolul 01

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.500 mii lei, pentru
„Reabilitare drumuri comunale
comuna Vulcan, județul Brașov”

Reabilitare drumuri în comuna
Vulcan, satul Colonia 1 Mai.

Se suplimentează bugetul cu suma
de 2.500 mii lei, pentru
„Construire dispensar, sat Colonia
1 Mai, comuna Vulcan, județul
Brașov”

Inexistenta unui cabinet medical la o
localitate cu o populație de 900
locuitori aflați la distanta de 5 km de
dispensarul din localitatea Vulcan

Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
Grupul Parlamentar PSD Camera 5001, gr 50, titlul V, art 01)
Deputaților

Alineatul 02

rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1048
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1797 Anexa 3/15/29

Se suplimentează bugetul cu suma
de 300 mii lei, pentru „Înființare
Grădiniță cu program prelungit,
comuna Vulcan, județul Brașov”

Înființare Grădiniță cu program
prelungit, comuna Vulcan, județul
Brașov

Autor:
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Se propunealocareasumei de 1200
mii lei
pentrureabilitareașiextindereasecți
ei HIV-SIDA a SpitaluluiJudețean
de Urgență Giurgiu, județ Giurgiu

Investițiileîninfrastructuraspitaliceas
căreprezintă un indicator de
dezvoltare a unui stat prinefectul pe
care îl au
asupracreșteriicalitățiiserviciilormed
icale. Se
propunesuplimentareabugetuluiMD
LPA, CNI, ProgramulNațional de
Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul
”Unitățisanitare”.

Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:
1798 Anexa 3/15/29

Se propunealocareasumei de 7000
mii lei pentrureabilitarea,
modernizareșiextinderesecțiaexter
nă de psihiatrieVadu Latu a
SpitaluluiJudețean de Urgență
Giurgiu, județul Giurgiu

Acțiunigenerale ale MFP
Investițiileîninfrastructuraspitaliceas
căreprezintă un indicator de
dezvoltare a unui stat prinefectul pe
care îl au
asupracreșteriicalitățiiserviciilormed
icale. Se

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
1049

Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1799 Anexa 3/15/27

1801 Anexa 03/15/27

principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Acțiunigenerale ale MFP
Dezvoltareainfrastructurii
administrative
esteimportantăpentrufurnizareaîncon
diții de calitateșiceleritate a
serviciiloradministrațieipublice. Se
propunesuplimentareabugetuluiMD
LPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.
Se propunealocareasumei de 116
Investițiileîninfrastructuraspitaliceas
mii lei
căreprezintă un indicator de
pentrureabilitareașimodernizareadi dezvoltare a unui stat prinefectul pe
spensaruluiGreaca, județul Giurgiu care îl au
asupracreșteriicalitățiiserviciilormed
Autor:
icale. Se
Deputat PSD Marian Mina
propunesuplimentareabugetuluiMD
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
LPA, ProgramulNațional de
Senator PSD Robert Cazanciuc
DezvoltareLocală Etapa II.
GrupParlamentar PSD
Sursa de finanțare:

Se propune respingerea
amendamentului intrucat:
- sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere potrivit prevederilor
alin(2) al art.8 din Legea
nr.500/2002 privind finantele
publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, veniturile
bugetare nu pot fi afectate direct
unei cheltuieli bugetare anume.

Se propunealocareasumei de 115
mii lei pentrureabilitarea,
modernizareașiextindereasediuluip
rimărieiGreaca, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1800 Anexa 03/15/27

propunesuplimentareabugetuluiMD
LPA, CNI, ProgramulNațional de
Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul
”Unitățisanitare”.
Sursa de finanțare:

Se propunealocareasumei de 364
mii lei pentrulucrări de intervenție,

Recuperarearierate
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona Se propune respingerea
lă
sunt amendamentului întrucât:
1050

activități de
extindereșirefuncționalizareclădire
în care
funcționeazăȘcoalaGimnazială nr.
1 clasele I-VIII
Greaca, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1802 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 448
mii lei pentrumodernizaredrumuri
de interes local, Greaca, județul
Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1803 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 200
mii lei pentrumodernizaredrumuri
de interes local, Isvoarele, județul
Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc

necesarepentruîmbunătățireamediilo
r de învăţare din şcolișiconduc la
îmbunățățireapredării,
a
rezultatelorșcolareşi
la
reducereaabandonuluişcolar.
Se propune, astfel,
suplimentareabugetuluiMDLPA,
ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.
Dezvoltareainfrastructuriirutierecont
ribuie la dezvoltareajudețului
Giurgiu din punct de vedere
economic. Se
propunesuplimentareabugetuluiMD
LPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa I.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.
Dezvoltareainfrastructuriirutierecont
ribuie la dezvoltareajudețului
Giurgiu din punct de vedere
economic. Se
propunesuplimentareabugetuluiMD
LPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa I.
Sursa de finanțare:

- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
1051

GrupParlamentar PSD

1804

Anexa 3/15/29

Se propunealocareasumei de 450
mii lei penturealizareasistemului
de alimentare cu
apăîncomunaIsvoarele, județul
Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1805 Anexa 3/15/29

1806 Anexa 3/15/29

Se propunealocareasumei de 450
mii lei
pentrureabilitareașimodernizareapr
imăriei din comunaIsvoarele,
județul Giurgiu

Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.
Se propunesuplimentareabugetului
MDLPA, CNI, ProgramulNațional
de Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul”Foseseptice,
microstații de epurareșisisteme de
alimentare cu apă”
Sursa de finanțare:Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.

Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

Dezvoltareainfrastructuriiadministraț
ieipublice
locale
esteimportantăpentrufurnizareaîncon
diții
de
calitateșiceleritate
a
serviciilorpentrucetățeni.
Se
propunesuplimentareabugetuluipentr
urealizareaobiectivului.
MDLPA, CNI, Construcții de Interes
Public sau Social, Subprogramul
„Alte obiective de interes public sau
social îndomeniulconstrucțiilor”

Se propunealocareasumei de 1522
mii lei
pentrufinalizareconstrucțiedispens
ar medical șiCentru de

Sursa de finanțare:Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.
Investițiileîninfrastructuraspitaliceas
căreprezintă un indicator de
dezvoltare a unui stat prinefectul pe
care îl au

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
1052

PermanențăîncomunaButurugeni,
județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1807 Anexa 3/15/29

Se propunealocareasumei de
1579,5 mii lei
pentrumodernizaredrumuricomuna
leînsatelePoșta, Pădureni,
PoduIlfovățului, Buturugeni,
comunaButurugeni, județul
Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1808 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 400
mii lei
pentrucofinanțareainvestițieireabili
tareașimodernizarecentru de
învățământîncomunaMârșa,
județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina

asupracreșteriicalitățiiserviciilormed
icale. Se
propunesuplimentareabugetuluipentr
urealizareaobiectivului MDLPA,
CNI, ProgramulNațional de
Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul
”Unitățisanitare”.

sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.
Dezvoltareainfrastructuriirutierecont
ribuie la dezvoltareajudețului
Giurgiu din punct de vedere
economic. Se
propunesuplimentareabugetului
MDLPA, CNI, ProgramulNațional
de Construcții de Interes Public sau
Social, ”Drumuri de interes local
șidrumuri de interesjudețean”
pentrurealizareaobiectivului.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: Fondul de
sau neprevăzute apărute în timpul
rezervă la dispozițiaGuvernului.
exercițiului bugetar.
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona Se propune respingerea
lă sunt
amendamentului întrucât:
necesarepentruîmbunătățireamediilo - sursa de finanțare menționată nu
r de învăţare din şcolișiconduc la
poate fi avută în vedere, deoarece
îmbunățățireapredării, a
sumele propuse prin proiectul de
rezultatelorșcolareşi la
buget pentru toți ordonatorii
reducereaabandonuluişcolar. Se
principali de credite au fost
propune, astfel,
dimensionate în raport cu sarcinile
alocareasumeinecesareînbugetul
ce le revin pe anul 2021.
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Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1809 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 100
mii lei pentruinvestiția Pod
pesteDâmbovnic, încomunaMârșa,
județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1810 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 131
mii lei
pentrumodernizarestrăzișidalareca
nalepluviale, încomunaMârșa,
județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1811 Anexa 3/15/27

Se propunealocaresumei de 8001
mii lei
pentruconstrucțieșidotaresediuadm
inistrativPrimărie, comunaVărăști,

MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II
Sursa de finanțare:
Realocarebugetară, acțiunigenerale
ale MFP
Dezvoltareainfrastructuriicontribuie
la dezvoltareajudețului Giurgiu din
punct de vedere economic și la
atenuareadecalajelor de
dezvoltaredintremediul rural-urban.
Înacestsens, se
propunealocareasumeinecesareînbug
etul MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Realocarebugetară, acțiunigenerale
ale MFP
Este
necesarăgestionareaapeipluvialeprov
eniteatât de pe terenuri private câtși
de pe domeniul public
prinmodernizarestrăzișiîmbunătățire
ainfrastructuriispecifice. Astfel, se
propunesuplimentareabugetului
MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Dezvoltareainfrastructuriiadministraț
ieipublice
locale
esteimportantăpentrufurnizareaîncon
diții
de
calitateșiceleritate
a

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
1054

județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1812 Anexa 3/15/27

1813 Anexa 3/15/29

Se propunealocareasumei de 313
mii lei
pentruasfaltarestrăziîncomunaUlm
i, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
Se propunealocareasumei de 242
mii lei pentrudemararelucrări de
construcțiedispensarîncomunaUlm
i, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1814 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 5000
mii lei pentrudemararelucrări de
construcțiegrădinițăîncomunaUlmi

serviciilorpentrucetățeni.
Înacestsens, bugetul MDLPA, CNI,
Construcții de Interes Public sau
Social,
Subprogramul
„Alte
obiective de interes public sau social
îndomeniulconstrucțiilor”
trebuiesuplimentat.
Sursa de finanțare:Acțiunigenerale
ale MFP
Se
propunesuplimentareabugetuluiMD
LPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa I.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP

Investițiileîninfrastructuraspitaliceas
căreprezintă un indicator de
dezvoltare a unui stat prinefectul pe
care îl au
asupracreșteriicalitățiiserviciilormed
icale. Înacestsens,
bugetulProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II
trebuiesuplimentat.
Sursa de finanțare:

sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Acțiunigenerale ale MFP
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona Se propune respingerea
lă sunt
amendamentului întrucât:
necesarepentruîmbunătățireamediilo - sursa de finanțare menționată nu
1055

, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1815 Anexa 3/15/27

Se propunealocaresumei de 6980
mii lei pentrudemararelucrări de
construcțieliceuîncomunaUlmi,
județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1816 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 4288
mii lei
pentruconstrucțieșcoalăPoenariînc
omunaUlmi, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

r de învăţare din şcolișiconduc la
îmbunățățireapredării, a
rezultatelorșcolareşi la
reducereaabandonuluişcolar.
Înacestsens,
bugetulProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II
trebuiesuplimentat.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona
lă sunt
necesarepentruîmbunătățireamediilo
r de învăţare din şcolișiconduc la
îmbunățățireapredării, a
rezultatelorșcolare, cu
efectedirecteasupracreșteriiparticipăr
iișcolareșireduceriiabandonuluişcola
r. Înacestsens, se
propunesuplimentareabugetuluiProg
ramuluiNațional de
DezvoltareLocală Etapa II
trebuiesuplimentat.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona
lă
sunt
necesarepentruîmbunătățireamediilo
r de învăţare din şcolișiconduc la
îmbunățățireapredării,
a
rezultatelorșcolareşi
la
reducereaabandonuluişcolar.
Înacestsens,
se
propunesuplimentareabugetuluiProg
ramuluiNațional
de

poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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1818 Anexa 3/15/27

Se propunealocarea de credite de
angajamentîncuantum de 1500 mii
lei
pentrumodernizareșiextindereLice
uTehnologic nr. 1
încomunaPrundu, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
Se propunealocareasumei de 640
mii lei pentrurealizaresistem de
canalizaremenajeră, în sat Puieni,
comunaPrundu, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1819 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 500
mii lei pentrurealizaresistem de
alimentare cu apă,
încomunaStănești, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu

DezvoltareLocală
Etapa
II
trebuiesuplimentat.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona
lă sunt
necesarepentruîmbunătățireamediilo
r de învăţare din şcolișiconduc la
îmbunătățireapredării, a
rezultatelorșcolare, cu
efectedirecteasupracreșteriiparticipăr
iișcolareșireduceriiabandonuluişcola
r.
Sursă de finanțare:
Realocarebugetară - acțiunigenerale
ale MFP
Este
necesarăgestionareaapeipluvialeprov
eniteatât de pe terenuri private câtși
de pe domeniul public
prinmodernizarestrăzișiîmbunătățire
ainfrastructuriispecifice. Astfel, se
propunesuplimentareabugetului
MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Este
necesarăgestionareaapeipluvialeprov
eniteatât de pe terenuri private câtși
de pe domeniul public
prinmodernizarestrăzișiîmbunătățire
ainfrastructuriispecifice. Astfel, se
propunesuplimentareabugetului
MDLPA, ProgramulNațional de

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
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Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
1820 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 100
mii lei pentruamenajaresistem de
canalizaremenajeră,
încomunaStănești, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1821 Anexa 3/15/27

1822 Anexa 3/15/27

Se propunealocarea de credite de
angajamentîncuantum de 300 mii
lei
pentrumodernizareșiextindereșcoal
agimnazială nr. 1 în sat Vlad
Țepeș, Comana, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
Se propunealocarea de credite de
angajamentîncuantum de 300 mii
lei
pentrumodernizareșiextindereșcoal
agimnazială nr. 1 în sat Grădiștea,
comunaComana, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina

DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Este
necesarăgestionareaapeipluvialeprov
eniteatât de pe terenuri private câtși
de pe domeniul public
prinmodernizarestrăzișiîmbunătățire
ainfrastructuriispecifice. Astfel, se
propunesuplimentareabugetului
MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona
lă sunt
necesarepentruîmbunătățireamediilo
r de învăţare din şcolișiconduc la
îmbunătățireapredării, a
rezultatelorșcolare, cu
efectedirecteasupracreșteriiparticipăr
iișcolareșireduceriiabandonuluişcola
r.
Sursă de finanțare:
Realocarebugetară - acțiunigenerale
ale MFP
Investițiileîninfrastructuraeducaţiona
lă sunt
necesarepentruîmbunătățireamediilo
r de învăţare din şcolișiconduc la
îmbunătățireapredării, a
rezultatelorșcolare, cu
efectedirecteasupracreșteriiparticipăr
iișcolareșireduceriiabandonuluişcola
r.

ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
Se propunealocareasumei de 193
mii lei credite de
angajamentpentrumodernizaresiste
me de
curgereaapelorpluvialeprinamenaj
areaacceselorcătreproprietățiînsate
leComanașiBudeni, județul
Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
Se propunealocaresumei de 313
mii lei
pentruconstrucțieșidotaresediuPri
mărie, comunaComana, județul
Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

1825 Anexa 3/15/27

Se propunealocareasumei de 3563
mii lei credite de
angajamentpentrudemararelucrări
de construcții de stație de
epurareîncomunaComana, județul
Giurgiu

Sursă de finanțare:
Realocarebugetară - acțiunigenerale
ale MFP
Este
necesarăgestionareaapeipluvialeprov
eniteatât de pe terenuri private câtși
de pe domeniul public
prinmodernizarestrăzișiîmbunătățire
ainfrastructuriispecifice. Astfel, se
propunesuplimentareabugetului
MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP

Dezvoltareainfrastructuriiadministraț
ieipublice
locale
esteimportantăpentrufurnizareaîncon
diții
de
calitateșiceleritate
a
serviciilorpentrucetățeni.
Este
necesară, astfel, creștereabugetului
MDLPA, CNI, Construcții de Interes
Public sau Social, Subprogramul
„Alte obiective de interes public sau
social îndomeniulconstrucțiilor”.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Este necesarăconstrucțiaunuisistem
de
construcțiișiinstalațiidestinatepurării
apeloruzateprinmetodemecanice,
mecano-chimice, biologiceșiterțiare
cu o capacitate adecvată a stațiilor.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
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Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
Se propunealocarea de credite de
angajament 5800 mii lei
încuantum de
pentrureabilitareaşimodernizareast
răzilorînoraşulBolintin-Vale,
județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD
Se propunealocarea de
creditebugetareîncuantum de 1900
mii lei pentruconstrucție pod
pesterâulSabarînsatulCrivina,
orașBolintin Vale, județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
GrupParlamentar PSD

3/15
–
1828 Anexa
bugetulMinisteruluiDezvoltării.
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
lit.
c.
Cheltuielipentruelaborareastudiilor

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 15.000 mii

Se propunesuplimentareabugetului
MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II,
înconsecință.
Sursa de finanțare:
Acțiunigenerale ale MFP
Dezvoltareainfrastructuriirutierecont
ribuie la dezvoltareajudețului
Giurgiu din punct de vedere
economic. Se
propunesuplimentareabugetuluiMD
LPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa I.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP.

principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Dezvoltareainfrastructuriicontribuie
la dezvoltareajudețului Giurgiu din
punct de vedere economic și la
atenuareadecalajelor de
dezvoltaredintremediul rural-urban.
Înacestsens, se
propunealocareasumeinecesareînbug
etul MDLPA, ProgramulNațional de
DezvoltareLocală Etapa II.
Sursa de finanțare:
Realocarebugetară, acțiunigenerale
ale MFP
Drumul expres dintre Municipiul
reședință de județ Maramureș, Baia
Mare, și municipiul reședință de
județ, Satu Mare, (drum nou de
55,56 km), ar însemna dezvoltarea

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
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de
prefezabilitate, lei pentru 0 Finanțarea studiului de
fezabilitateșialtestudii,
Capitolul fezabilitate pentru drumul expres
5001 – Cheltuielibugetul de stat Baia Mare - Satu Mare
,Titlul VII – Alte transferuri
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

3/15
–
1829 Anexa
bugetulMinisteruluiDezvoltării.
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
lit.
c.
Cheltuielipentruelaborareastudiilor
de
prefezabilitate,
fezabilitateșialtestudii,
Capitolul
5001 – Cheltuielibugetul de stat
,Titlul VII – Alte transferuri

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 18.000 mii
lei pentru - Finanțarea studiului de
fezabilitate pentru drumul expres
Baia Mare - Jibou
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

suplimentează
bugetul
1830 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ministerului
Dezvoltării.
Administrației, bugetul CNI
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 24.500 mii
lei pentru - Reablitarea Casei
Tineretului din Municipiul Baia
Mare
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

mobilității urbane pentru șoferii care finanțele publice, cu modificările și
utilizează această rută.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare:
principali de credite pe bază de
RealocaredinFondul de rezervă al
Hotărâre a Guvernului pentru
Guvernului, Bugetul MFP finanțarea unor cheltuieli urgente
acțiunigenerale, 50.01, Anexa
sau neprevăzute apărute în timpul
3/65/01, Capitol 50.01
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
Drumul expres dintre Municipiul amendamentului întrucât:
reședință de județ, Baia Mare, și - sursa de finanțare nu poate fi avută
Jibou (drum nou de 42,01 km) ar în vedere întrucât potrivit art. 30 din
însemna dezvoltarea mobilității Legea
nr. 500/2002 privind
urbane pentru șoferii care utilizează finanțele publice, cu modificările și
această rută.
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al principali de credite pe bază de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Hotărâre a Guvernului pentru
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Capitol 50.01
exercițiului bugetar.
Casa Tineretului din municipiul Se propune respingerea
Baia Mare necesită acțiuni de amendamentului întrucât:
reabilitare a clădirii, deoarece se află - sursa de finanțare nu poate fi avută
într-o stare avansată de degradrare. în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Mai multe articole de presă din Legea
nr. 500/2002 privind
ultimii ani au atras atenția asupra finanțele publice, cu modificările și
acestui aspect. Intervenția fiind de completările ulterioare, Fondul de
maximă necesitate. În acest moment, rezervă la dispoziția Guvernului se
există și studiu de fezabilitate pentru repartizează
unor
Ordonatori
demararea lucrărilor.
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare:
1061

3/15
–
1831 Anexa
bugetulMinisteruluiDezvoltării.
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
lit.
c.
Cheltuielipentruelaborareastudiilor
de
prefezabilitate,
fezabilitateșialtestudii,
Capitolul
5001 – Cheltuielibugetul de stat
,Titlul VII – Alte transferuri

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 16.000 mii
lei pentru - Finanțare studiu de
fezabilitate
pentru
varianta
ocolitoare a Municipiului reședință
de județ Baia Mare
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

3/15
–
1832 Anexa
bugetulMinisteruluiDezvoltării.
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
lit.
c.
Cheltuielipentruelaborareastudiilor
de
prefezabilitate,
fezabilitateșialtestudii,
Capitolul
5001 – Cheltuielibugetul de stat
,Titlul VII – Alte transferuri

1833 Anexa 3/15 –
bugetulMinisteruluiDezvoltării,

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 1.500 mii
lei pentru - Finanțareastudiului de
fezabilitatepentru
varianta
ocolitoare
a
municipiuluiSighetuMarmației

RealocaredinFondul de rezervă al sau neprevăzute apărute în timpul
Guvernului,
Bugetul
MFP
- exercițiului bugetar.
acțiunigenerale,
50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Se propune respingerea
Centura de ocolire a municipiului amendamentului întrucât:
Baia Mare (31,8 km de drum nou) - sursa de finanțare nu poate fi avută
reprezintă o cerere a societății civile în vedere întrucât potrivit art. 30 din
indicată de proteste, petiții și articole Legea
nr. 500/2002 privind
de presă privind decongestionarea finanțele publice, cu modificările și
traficului și eficientizarea mobilității completările ulterioare, Fondul de
urbane.
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare:
principali de credite pe bază de
RealocaredinFondul de rezervă al Hotărâre a Guvernului pentru
Guvernului,
Bugetul
MFP
- finanțarea unor cheltuieli urgente
acțiunigenerale,
50.01, Anexa sau neprevăzute apărute în timpul
3/65/01, Capitol 50.01
exercițiului bugetar.
Centura de ocolire a municipiului
Baia Mare (11 km de drum nou)
reprezintă o cerere a societății civile
indicată de proteste, petiții și articole
de presă privind decongestionarea
traficului și eficientizarea mobilității
urbane.

Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Deputat PSD,
Guvernului,
Bugetul
MFP
Gabriel-Valer ZETEA
acțiunigenerale,
50.01, Anexa
Grupparlamentar PSD
3/65/01, Capitol 50.01
Se suplimenteazăcusuma de 4000 Primăriareprezintă un punct central
mii
lei
pentru
- înarhitecturainstituțională
a

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
1062

LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI

Construcțiaunuisediu
primărieîncomunaBăița
subCodru, județulMaramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

1834 Anexa 3/15 –
bugetulMinisteruluiDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
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de oricăreicomune,
de astfelconstrucțiaunuisediu
de
primăriearpermite un acces mai
facilpentrucetățeniidincomunaBăița
de SubCodru.

Se suplimentează cu suma de 500
mii
lei
pentru
Cofinanțareaproiectelorpentrucons
trucția
a
douăcămineculturaleînsatul Corn
șiînsatulCiuta, din comunaBicaz,
județulMaramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD
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Se
suplimenteazăbugetulMinisterului
Dezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI cu suma de 10.000
mii
lei
pentru
ConstrucțiaCentrului
Cultural
Multifuncțional (Casă de Cultură,

Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Lucrările
de
construcție
a
douăcămine culturale însatul Corn
șiînsatulCiuta,
dincomunaBicaz,
Maramureș,
demarateprinintermediulAgențiapent
ruFinanțareaInvestițiilor Rurale sarputeasă se oprească, dacăprimăria
nu
face
rost
de
banipentrucofinanțare.
Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
ConstrucțiaunuiCentru
Cultural
Multifuncțional, care săincludăCasă
de
Culturășibibliotecă,
arsporiatâtconfortulcetățenilor, câtși
a
turiștilor
care
arputeasăvadădiferitedansuritradițio
nalesauscenetepuseînscenă
de
cătrelocuitoriicomuneiși
a

- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
1063
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Bibliotecă)
încomunaIeud, celorînvecinate,
județulMaramureș
știutfiindcăMaramureșulIstoric, de
unde face parte șiIeud, este un
locîncărcat de tradițieșiobiceiuri.
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Sursa de finanțare:
Grupparlamentar PSD
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Se
Asociația
Club
suplimenteazăbugetulMinisterului SportivFotbalComunaRecea,
Dezvoltării,
cunoscutîn mod obișnuitca ACS
LucrărilorPubliceșiAdministrației, FotbalComunaRecea,
ACSF
bugetul CNI cu suma de 5000 mii ComunaRecea,
sau
pur
lei
pentru
- șisimpluComunaRecea, este un club
Construcțiaunuistadioncomunal tip de fotbalromânesc care evolueazăîn
A
MociraîncomunaRecea, Liga a II a campionatuluiRomâniei.
județulMaramureș
ConstrucțiaunuistadionînMociraarre
prezenta
o
șansaîn
plus
pentrudezvoltareaacestui
sport
Deputat PSD,
șipentrucreareauneibaze sportive în
Gabriel-Valer ZETEA
care tineriisă se dezvoltedinpunct de
Grupparlamentar PSD
vederefizic.
Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Se suplimenteazăcusuma de 50 mii ComunaRepedeadinjudețulMaramur
lei pentru - Cofinanțare de la eșnecesităbani
de
la
bugetulnaționalpentruobiectivul
bugetulnaționalpentrucofinanțareapr
„Modernizaredrumuricomunale”
oiectului
finanțatprin
PNDL
2, „Modernizaredrumuricomunale”.

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
1064

încomunaRepedea,
județulMaramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD
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Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Se suplimentează cu suma de 35
mii lei pentru - Cofinanțare de la
bugetulnaționalpentruobiectivul
„ModernizareLiceulTehnologicRe
pedeacorpul A, B și C”, prin
PNDL
2
încomunaRepedea,
județulMaramureș

ComunaRepedeadinjudețulMaramur
eșnecesităbani
de
la
bugetulnaționalpentrucofinanțareapr
oiectului
„ModernizareLiceulTehnologicRepe
deacorpul A, B și C”

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Se
suplimenteazăbugetulMinisterului
Dezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI cu suma de 1500 mii
lei
Finanțareapentruconstrucțiauneiba
ze sportive înComunaRepedea,
județulMaramureș

ComunaRepedeadinjudețulMaramur
eșnecesităbani
de
la
bugetulnaționalpentrudezvoltareaacti
vităților
sportive
la
nivelulșcolarcâtșiînrândultineretului
dinlocalitate.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA

Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
1065

Grupparlamentar PSD
1840 Anexa 3/15/02 - Bugetul Min.
Dezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației

Se suplimentează cu suma de 2500
mii
lei
pentru
Cofinanțareproiectprinbugetulnați
onalprivindasfaltarestrăzi pe axa
7.2,
fondurieuropene,
încomunaSarasău,
județulMaramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD
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Se suplimentează cu sumade
4.417 mii lei pentru - Cofinanțarea
din bugetul de stat proiectului
“Creăriirețelei
de
canalizaremenajerășistație
de
epurareîncomuna Suciu de Sus,
județulMaramureș”, prinfinanțare
PNDL2

ComunaSarasăudinjudețulMaramure
șnecesităbani de la
bugetulnaționalpentrufinalizareaproi
ectuluiînexecuțieprivindasfaltare
Sursa de finanțare :
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01a străzilor din
localitate.

ComunaSuciu
de
Sus
dinjudețulMaramureșnecesităbani de
la
bugetulnaționalpentrucofinanțareapr
oiectuluiprivindcrearearețelei
de
canalizaredinlocalitate.
Proiectul
este înexecuțieprin PNDL2.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Se
suplimenteazăbugetulMinisterului
Dezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI cu suma de 18000

PentrudezvoltareaRomânieiși
a
Maramureșului
este
necesarcatoțicetățeniisăbeneficieze
de acces la utilități. Așadar,
șicetățeniicomuneiȘieutrebuiesăaibă

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
1066

mii lei pentruImplementarearețelei
de
distribuție
gaze
naturaleîncomunaȘieu,
județulMaramureș
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Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

o rețea de gaz la care să se
poatăracorda,
iarinvestițiadinbugetulnaționalpentru
crearearețelei de gaz în zona
MaramureșuluiIstoricreprezintă un
pas
important
pentrucreștereacalitățiiviețiicetățenil
ordinacestloc,
câtșipentruatragereainvestitorilorînd
omeniul HORECA, pentru care
gazularreprezenta o manieră mai
ieftinășirapidăde aîncălzicafenelele,
restaurantelesaupensiunile/hotelurile
.

Se
suplimenteazăbugetulMinisterului
Dezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației,
bugetul CNI cu suma de 296 mii
lei
pentru
Cofinanțareaproiectuluipentrucrear
erețeadistribuție
de
gaze
naturaleîncomunaVaduIzei,
județulMaramureș

Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
PentrudezvoltareaRomânieiși
a
Maramureșului
este
necesarcatoțicetățeniisăbeneficieze
de acces la utilități. Așadar,
șicetățeniicomuneiVaduIzeitrebuiesă
aibă o rețea de gaz la care să se
poatăracorda,
iarinvestițiadinbugetulnaționalpentru
crearearețelei de gaz în zona
MaramureșuluiIstoricreprezintă un
pas
important
pentrucreștereacalitățiiviețiicetățenil
ordinacestloc,
câtșipentruatragereainvestitorilorînd
omeniul HORECA, pentru care

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD

finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
1067
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Sursa de finanțare:
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Se
ComunaVaduIzeidinjudețulMaramur
suplimenteazăbugetulMinisterului eșnecesităbani
de
la
Dezvoltării,
bugetulnaționalpentrucofinanțareapr
LucrărilorPubliceșiAdministrației, oiectuluiprivindamenajareaCentru
bugetul CNI cu suma de 200 mii Civic dinlocalitate.
lei
pentru
Cofinanțareaproiectuluiprivindame Sursa de finanțare:
najareaCentru
Civic
din RealocaredinFondul de rezervă al
comunaVaduIzei,
Guvernului, Bugetul MFP județulMaramureș
acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grupparlamentar PSD
Se suplimentează
bugetul ComunaValeaChioaruluidinjudețul
Ministerului
Dezvoltării, Maramureșnecesităbani
de
la
Lucrărilor
Publice
și bugetulnaționalpentrucofinanțarepro
Administrației, bugetul CNI cu iectamenajareteren
sport
suma de 19 mii lei pentru - proiect însatulFericea.
de amenajare teren sport în satul
Fericea, comuna Valea Chioarului, Sursa de finanțare:
județul Maramureș
RealocaredinFondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
Deputat PSD,
3/65/01, Capitol 50.01
Gabriel-Valer ZETEA

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1068

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Alocarecreditebugetareîncuantum ÎmbunătățireamobilitățiiîncomunaCâ Se propune respingerea
de 10.276 mii lei
rțișoara, jud. Sibiu.
amendamentului întrucât:
pentruReabilitareStraziComunale
Stareadrumurilorși a
- sursa de finanțare menționată nu
In ComunaCârțisoara, jud. Sibiu
trotuarelorcomunaleesteprecaredator poate fi avută în vedere, deoarece
ităvechimiiînexploatare.
sumele propuse prin proiectul de
Autor:
Fiindlocalitateturistică, traficul se
buget pentru toți ordonatorii
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
desfășoarăîntranzitspre zona Bâlea
principali de credite au fost
Trif
Lac.
dimensionate în raport cu sarcinile
GrupParlamentar PSD
ce le revin pe anul 2021.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd DezvoltareaturismuluiîncomunaCârț Se propune respingerea
e 8.080 mii lei pentru
ișoaranecesitășiamenajareauneirețele amendamentului întrucât:
RetelehidroedilitarecomunaCârțiso hidroedilitare care
- sursa de finanțare menționată nu
ara, jud. Sibiu
săasigurecondițiidecente de
poate fi avută în vedere, deoarece
locuitpentrulocuitori,
sumele propuse prin proiectul de
darșipentruturiști.
Autor:
buget pentru toți ordonatorii
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
principali de credite au fost
Sursa de finanțare:
Trif
dimensionate în raport cu sarcinile
GrupParlamentar PSD
Realocare din
ce le revin pe anul 2021.
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd Actul medical se desfășoarăîntr-o
Se propune respingerea
e
10
mii
lei clădire a primăriei, care arenevoie de amendamentului întrucât:
pentrudotareadispensaruluiuman
- sursa de finanțare menționată nu
aparaturăși de
din comunaCârțișoara, jud. Sibiu
minimădotarepentruconsultareașitrat poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
arealocuitorilor la un standard
european.
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Sursa de finanțare:
dimensionate în raport cu sarcinile
1069
Grupparlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 100 mii lei
pentrumodernizareașidotareacabin
etuluistomatologic din
comunaCârțișoara, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 150 mii lei
pentrumodernizareașidotareașcolii
gimnaziale din satulCârțișoara,
jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Vechimeaspațiuluișiaaparaturi cu
care
estedotatcabinetulstomatologicrecla
măreparații a
instalațieisanitareelectrice de
încălzire, darșidotarea cu mobilier
șiscaunstomatologicpentruasigurarea
tratamentelormedicalespecifice.
Sursa de finanțare:
Recuperarearierate
Lucrări de
reparațiicapitaleșimodernizarea a
celordouăimobileîn care
funcționeazășcoala din comună,
pentruasigurareaunorcondițiidecente
pentrudesfășurareaactuluieducaționa
l. Schimbare mobilier.
Amenajarelaboratoarespecificediscip
linelor din curricula școlară.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantum Actualmente, activitateaserviciilor
de 180 mii lei pentrumodernizarea, din cadrulprimăriei se
reabilitareșidotarecladiriiunitățiiad desfășoarăîntr-un imobilvechi, care
ministrativteritoriale din
necesităreparațiișimodernizări,
comunaCârțișoara, jud. Sibiu.
pentru buna
desfășurareaactivitățiiinstituției,
Autor:
precum

ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului intrucat: Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
potrivit prevederilor alin(2) al art.8
din Legea nr.500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, veniturile
bugetare nu pot fi afectate direct
unei cheltuieli bugetare anume.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
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Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD

șipentrudigitalizareainformațiilor de
interes public.

Alocarecreditebugetareîncuantum
de 50 mii lei
pentruamenajareunuiterenpentruac
tivități sportive si de
recreereîncomunaCârțișoara, jud.
Sibiu.

Comuna, localitateturistică, nu
dispune de o zonă de agrement,
pentrudesfășurarea de activități
sportive și de recreere.
Avândînvedereafluxulunuinumăr
mare de turiștiînlocalitate,
atâtaceștia, câtșilocalnici, au nevoie
de spații de relaxareșirecreere,
precum șipentrudesfășurarea de
activități sportive.

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 4.341 mii lei
pentrumodernizaredrumuri de
interes local încomunaCârtisoara,
jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Urmare a lucrăriloredilitare,
estenecesarărefacereatrotuarelorși a
căilorrutiere, cu atâtmaimult cu
câtlocalitateaeste una turistică,
vizitatăanual de un număr mare de
turiștiși care face tranzitulspre zona
turisticăBâlea.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 3.293 mii lei
pentrureabilitareașiModernizareaC
ăminului Cultural Veseud. Com.
Chirpăr, jud. Sibiu

e - Acțiunigenerale ale MFP
Deoarececlădireacăminului cultural
a fostretrocedată,
acestavafuncționaînimobilulfosteișc
oli, care necesitălucrări de
reparațiișimodernizări.

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 2.810 mii lei
pentruReabilitareșimodernizareCă
minului Cultural Vărd, Com.
Chirpăr, jud. Sibiu

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Deoarececlădireacăminului cultural
a fostretrocedată,
acestavafuncționaînimobilulfosteișc
oli, care necesitălucrări de
reparațiișimodernizări.

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantumd
e 23.859 mii lei
pentrureabilitareșimodernizarestră
zi, construcție de rețele de
apăpluvialăînsateleChirpărșiSăsău
ș, Com. Chirpăr, jud. Sibiu

Dupăefectuarealucrărilor de
canalizare, drumurile au
rămasdesfundateșitrebuiereasfaltate.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantumd Aceastăinvestiție a fostfăcutăpentru
e 71 mii lei
a creștecondițiile de joacasi de

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
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pentrureabilitareasimodernizareaG
radiniței nr.1 din Dumbraveni,
orașDumbrăveni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 64 mii lei
pentruReabilitareasimodernizareag
rădiniței din Saroș pe Tarnave,
orașDumbrăveni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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invatare din
cadrulgradiniteideoareceaceasta nu a
maitrecutprintr-un
asemeneaprocesniciodata.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Datoritastariiavansate de
degradaresicrestereanumarul de
copii a
fostnecesarareabilitareagradiniteipen
tru a
crestesisuprafatautilaaacesteeiasioda
ta cu aceastasiconditiileoferite

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd Aceastainvestitieestenecesaradatorit
e 105 mii lei
astariiprecare a constructiei precum
ReabilitareasimodernizareaȘcoliiE si a lipseidotarilor cu
rnea, orașDumbrăveni, jud. Sibiu
echipamentesiaccesoriispecificedesf
asurariiactivitatiiprocesului de
Autor:
invatamant,
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
nereusindsaasigurenivelul de
Trif
performanatnecesar
GrupParlamentar PSD
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd Scoala din Saros

- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
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e
120
mii
lei
pentruReabilitareașimodernizareaȘ
colii din Saroș pe Târnave,
orașDumbrăveni, jud. Sibiu

necesitareabilitaredatoritastariiprecar
ea
constructieiiarreparatiileadusepanaac
um nu mai sunt suficiente.

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantumd
e 126 mii lei
pentruReabilitareașimodernizarea
Dispensarului medical din Saroș
pe Târnave, orașDumbrăveni, jud.
Sibiu

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Dispensarul din Saros
estenecesarpentru a facilitaaccesul,
cat maiusor, la
servicilemedicaledeoarecelocalitatea
nu dispuneade
dispensariarcetateniitrebuiasa se
deplaseze in Dumbraveni cee ace
reprezenta un
incovenientpentruacestia.

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd ReabilitareacentruluiorasuluiDumbr
e 415 mii lei
aveniesteabsolutnecesaradatoritastari
pentruReabilitareasimodernizarea
iavansate de degradaresipentru a
CentruluiOrașuluiDumbravenișiînf reintroduce orasul in circuitulturistic
ințareaunuicentru de
Sursa de finanțare:
ziînorașDumbrăveni, jud. Sibiu
Realocare din
Autor:
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
e - Acțiunigenerale ale MFP
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantumd Datoritanoidirecti in care nu

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
1074

e 61 mii lei
pentruamenajareauneipiste de
biciclete pe rutaDumbraveni –
Hoghilag, 2 km, orașDumbrăveni,
jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 184 mii lei
pentruamenajareauneipiste de
biciclete pe rutaDumbraveni –
Alma, 6 km, orașDumbrăveni, jud.
Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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indrepatam,
spreenergieverdesireducereapoluarii,
estenecesaracrearea de piste
debicicletepentru a
aveaconditiisigure de deplasare a
cetateniilor in localitatesau in
localitatiileinvecinate
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Avândînvedereorientareageneralăspr
eenergieverdesireducereapoluarii,
estenecesaracrearea de piste
debicicletepentru a
aveaconditiisigure de deplasare a
cetateniilor in localitatesau in
localitatiileinvecinate

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd Avândînvedereorientareageneralăspr
e 108 mii lei
eenergieverdesireducereapoluarii,
pentruamenajareauneipiste de
estenecesaracrearea de piste
biciclete pe rutaDumbraveni –
debicicletepentru a
Poligon, 3,5 km, orașDumbrăveni, aveaconditiisigure de deplasare a
jud. Sibiu
cetateniilor in localitatesau in
localitatiileinvecinate.
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Sursa de finanțare:
Trif
Realocare din
GrupParlamentar PSD
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic

amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Prin POR gestionat la
nivelulAgentieiRegionale de
DezvoltareCentru

e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd La
e 309 mii lei
oraactualămajoritateastrăduțelormici
pentrurealizarealegaturilorintrestră care fac
zileorașuluiDumbrăveni,
legăturileîntrestrăzileprincipale,
însuprafață de 10 km, jud. Sibiu
darșiunelefundături nu sunt asfaltate.
Acesteanecesităasfaltateșimoderniza
te, împreună cu trotuareleaferente.
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Sursa de finanțare:
Trif
GrupParlamentar PSD
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantum Pe raza UAT Dumbravenimaiavem
de 17.150 mii lei
de asfaltat 3 strazi care in acest
pentruasfaltăristrăziîn UAT
moment se aflaintr-o stare avansata
Dumbrăveni (Saroș pe Tarnave +
de degradare (acesteafiiindacoperite
Ernea ), orașDumbrăveni, jud.
cu noroi)
Sibiu
Sursa de finanțare:
Autor:
Realocare din
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum Aceastainvestitieestenecesarapentru
de 17.150 mii lei
a crea o platformaindustriala pe
pentruamenajareasiturilorindustrial terenulfostelor sere, investitie care
e cu scopul de a
arajuta la crearea de noilocuri de
susținedezvoltareastructurilor de
munca in localitate.
afaceriși/saupentrureconversiafunc
Sursa de finanțare:
țională a terenurilor – Zona
Complex Sere Dumbrăveni,
Realocare din
orașDumbrăveni, jud. Sibiu
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Autor:

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 2.450 mii lei Amenajareazonei
de agrementaorașuluiDumbraveni
– zona Poligon, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD

Sportulreprezinta un factor
important intr-o comunitatesi de
aceeaconsideram ca o investitie in
bazasportivavaajuta la
crestereanumarului de oameni care
sa practice sport. Mentionambaza
sportive dorimsacontinasiterenuri de
tanis de camp, fotbal,
atletismsibaschet

Alocarecreditebugetareîncuantum
de 29.400 mii lei
Reabilitareaobiectivelor de
patrimoniu ale Castelului ”Apaffy
”, orașDumbrăveni, jud. Sibiu

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Realizareaacestorobiectiveduc la
crestereanumarului de turisti din
localitateceeaceva duce automat si la
dezvoltareaacesteia, lucrudorit de
totilocuitoriiorasului

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Autor:
Sursa de finanțare:
completările ulterioare, Fondul de
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Fondul de rezervă la
rezervă la dispoziția Guvernului se
Trif
dispozițiaGuvernului
repartizează unor Ordonatori
GrupParlamentar PSD
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Alocarecreditebugetareîncuantumd Realizareaacestorobiectiveduc la
Se propune respingerea
e 24.500 mii lei
crestereanumarului de turisti din
amendamentului întrucât:
pentrureabilitareaobiectivelor de
localitateceeaceva duce automat si la - sursa de finanțare nu poate fi avută
patrimoniu ale BisericiiArmenești, dezvoltareaacesteia, lucrudorit de
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
1077
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totilocuitoriiorasului

Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Autor:
Sursa de finanțare: Fondul de
completările ulterioare, Fondul de
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
rezervă la dispozițiaGuvernului
rezervă la dispoziția Guvernului se
Trif
repartizează unor Ordonatori
GrupParlamentar PSD
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Alocarecreditebugetareîncuantum Realizareaacestorobiectiveduc la
Se propune respingerea
de 7.840 mii lei
crestereanumarului de turisti din
amendamentului întrucât:
pentruReabilitareaLiceului
localitateceeaceva duce automat si la - sursa de finanțare menționată nu
”TimoteiCipariu” corp A + B,
dezvoltareaacesteia, lucrudorit de
poate fi avută în vedere, deoarece
orașDumbrăveni, jud. Sibiu
totilocuitoriiorasului
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Autor:
Sursa de finanțare:
Realocare din
dimensionate în raport cu sarcinile
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic ce le revin pe anul 2021.
Trif
GrupParlamentar PSD
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd Hoghilagul a devenit un important
Se propune respingerea
e 18.478 mii lei
punctturistic,
amendamentului întrucât:
pentrumodernizareadrumurilorcom datorităevenimentelorculturale care
- sursa de finanțare menționată nu
unale DC 24 și DC 24 A
se desfășoarăaicipeste an,
poate fi avută în vedere, deoarece
încomunaHoghilag, jud. Sibiu
iarmodernizareadrumurilorcomunale sumele propuse prin proiectul de
esteesențianăpentruconfortulturiștilo buget pentru toți ordonatorii
Autor:
r, darși al locuitorilorcomunei.
principali de credite au fost
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
dimensionate în raport cu sarcinile
Trif
Sursa de finanțare:
ce le revin pe anul 2021.
GrupParlamentar PSD
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantum Asigurareaserviciilormedicale
Se propune respingerea
de 450 mii lei
integrate într-un singurspațiu,
amendamentului întrucât:
pentrumodernizareșidotareCentruc pentruspecialitățile medic
- sursa de finanțare menționată nu
1078

omunitarintegrat,
comunaHoghilag, jud. Sibiu

1875 Anexa nr. 3 / 15 / 27

1876 Anexa nr. 3 / 15 / 27

1877 Anexa nr. 3 / 15 / 27

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 920 mii lei
pentrucofinanțareamenajarearețele
i de canalizareînsateleStejărișu,
Netuș, com. Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 300 mii lei
cofinanțarepentruintroducererețeaa
limentare cu apăNoiștat, Movile,
com. Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 250 mii lei
cofinanțarepentrumodernizareastră
zilorîn sat Movile, com. Iacobeni,
jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe

familieșistomatologie.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Asigurareagradului de
confortșisănătatepentrulocuitoriicelo
rtreilocalități, la
nivelulstandardeloreuropene.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Asigurareagradului de
confortșisănătatepentrulocuitoriicelo
rtreilocalități, la
nivelulstandardeloreuropene.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Asfaltareastrăzilor de pământși a
trotuarelor din localitate,
pentruaasiguraconfortullocuitorilor,
și o maibunămobilitaterurală.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic

poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
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Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 1.100 mii lei
pentruBranșamentealimentare cu
apăIcobeni, Stejărișu, Netuș, com.
Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 868 mii lei
cofinanțarepentruÎnregistrareasiste
micăaimobilelorintravilanșiextravi
lan, com. Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 100 mii lei
pentruReabilitarecămin Cultural
Noistat, com. Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD

e - Acțiunigenerale ale MFP

ce le revin pe anul 2021.

Asigurareaaccesului la rețeaua de
alimentare cu apă a
tuturorgospodăriilorpopulației din
celetreilocalități.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Învedereaintabulăriisuprafețelorneîn
registrate cadastral sunt
necesarelucrări de
identificareșimăsurare a
suprafețelorimobileteren din
intravilanulșiextravilanultuturorlocal
itățilorcomponente ale
comuneiIacobeni.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Cu o vechime de peste 50 de ani,
acestimobil nu a suferitintervenții
din punct de vedere al reparațiilor la
acoperișulconstrucțieișiniciîn
interior, de
asemeneafiindnecesarădotarea cu
echipamentemodernepentrudesfășur
area de activitățiculturale etc.
Sursa de finanțare:

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 500 mii lei
pentruReabilitarestradalăIacobeni,
com. Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 120 mii lei
pentruElaborareaproiectuluipentru
sediu medico-social, com.
Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecredite de
angajamentîncuantum de 147 mii
lei
pentruîntocmiredocumentațieproie
ctebranșamentegazmetanIacobeni,
com. Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD

Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Sunt necesareintervenții de
asfaltareșireparații la trotuareși la
calearutieră, ca
urmareaefectuăriilucrărilor de
introducerearețelelor de apăși canal.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Asigurareaserviciilormedicale
integrate într-un singurspațiu,
pentruspecialitățile medic
familieșistomatologie.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sumenecesarepentruîntocmireadocu
mentațieiproiectelor de realizare a
rețeleiedilitare de furnizare a
gazuluimetan,
învedereacreșteriigradului de confort
a locuitorilorși a
îmbunătățiriicalitățiiviețiiacestora,
darșipentrulimitareatăierii de
masălemnoasă.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:
Realocare din
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 60 mii lei
pentrulotizareterenconstrucțielocui
nțetineri sub 35 ani, com.
Iacobeni, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD

1885 Anexa nr. 3 / 15 / 27

1886 Anexa nr. 3 / 15 / 27

bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Avândînvedereîntinerireapopulațieiș
isolicitarea de terenuri de construcție
destinate locuințelorpentrutineri,
sunt necesarelucrări de
parcelareînintravilan,
pentrulotizareaterenurilorșirepartizar
eaacestoracătretineri,
învedereaconstririi de imobile cu
destinația de locuințe.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd Urmare a lucrărilor de
e 12.740 mii lei
interesedilitarefectutepentruintroduc
pentrumodernizareadrumurilor de erearețelelor de apăși canal
interes local înlocalitateaArmeni,
înlocalitateaArmeni, cu o populație
comunaLoamneș, jud. Sibiu
de 700 de locuitori, pe străzi cu
pământ, sunt ncesarelucrări de
Autor:
reabilitareșimodernizare a
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
trotuarelorșicăilorrutiereînvedereaîm
Trif
bunătățiriimobilități.
GrupParlamentar PSD
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Alocarecreditebugetareîncuantumd Cele
e 3.960 mii lei pentrureabilitarea, treișcoligimnazialefuncționeazăînloc
modernizareașidotareaunităților de ații cu vechime,
învățământ,
neavândamenajărilenecesarepentruo
ȘcoalaGimnazialăAlămor,
bținereaavizelorsanitareșicele de la

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
1082
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Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 450 mii lei
pentrudotareacabinetului medical
din sat Merghindeal, com.
Merghindeal. Jud. Sibiu
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Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 6.500 mii lei
pentruAsfaltareașireabilitareastrăzi
lorșitrotuarelorîncomunaMerghind
eal, com. Merghindeal. Jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 18.000 mii lei
pentruînființareaunuisistemintelige
nt de distribuire a
gazelornaturaleîn com.
Merghindeal, jud. Sibiu

ISU.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Învedereaîmbunătățiriiserviciilorme
dicale, trebuiedotatcabinetul cu
aparaturanecesarădesfășurăriiunui
act medical de calitate
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Înurmalucrărilor de introducere a
rețelelor de canalizareșidistribuție a
gazelornaturale, se
impuneasfaltareastrăzilor.
Amenajareașiasfaltareatrotuarelorvo
raduce un plus de
siguranțăpentrulocuitoriicomunei.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
La oraactuală, locuințele sunt
încălzite cu lemne. Un
sisteminteligent de distribuire a
gazelornaturalevacreștestandardul de
viață al cetățenilor, precum șigradul
de securitate.

buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
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Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 13.931 mii lei
pentruintroducereasistemului de
canalizareîncomunaMerghindeal,
jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 26.000 mii lei
pentruRețeleHidroedilitarecomuna
Poplaca, zona industrialăPoplaca
II, zonelePlatoș,
PlatoșExtindereșiVălari, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 9.800 mii lei
pentruModernizareastrăzi de
interes local încomunaPoplaca,
zone IndustrialășistradaCâmpului,
Poplaca II – zonelePlatoș,
ExtinderePlatoșșiVălari, jud. Sibiu

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Pentruconfortulcetățenilorșiasigurare
aunuimediucurat,
estenecesarăintroducereasistemului
de canalizare.
Finanțareaacestuiproiectestenecesară
deoarece a fostrecepționatălucrarea
de alimentare cu apă.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Fiind o zonă de interes industrial și,
respectiv, turistic, zona
industrialăPoplaca II șizonelePlatoș,
PlatoșExtinderesiVălarinecesităintro
ducerearețelelor de apă-canal
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Fiind zone de interes industrial
șituristic,
infrastructurastradalănecesitămodern
izaredupăintroducerearețelelorhidroe
dilitare.
Sursa de finanțare:

principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
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Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 750 mii lei
pentruModernizareașiDotareaDisp
ensaruluiuman din
comunaPoplaca, jud. Sibiu
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Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantumd
e 5.616 mii lei
pentruModernizareașiDotareaCăm
inului Cultural din sat Poplaca,
com. Poplaca, Jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 4.000 mii lei pentruSală de
Sport sat Poplaca, com. Poplaca,
Jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif

Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale

dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Învedereaîmbunătățiriiserviciilorme
dicale, cabinetul medical
trebuierenovatșidotat cu
aparaturanecesară

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale
Căminul Cultural funcționeazăîntr-o
clădireveche care
necesităreparațiișidotări,
învedereadesfășurăriiîncondiții de
siguranțăaactivitățilorculturaleși a
evenimentelorimportantepentrucomu
nitate.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale
Inexistentauneisăli de sport în care
eleviisăîșidesfășoareactivitateasporti
vă – construireașidotareauneisăli
sportive pe un terenachiziționat de
primărie.
Sursa de finanțare:
Realocare din

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
1085
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 42.000 mii lei
pentruConstrucțienouăsediuPrimăr
ie, com. Poplaca, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 18.000 mii lei
pentruDezvoltarearețelelorintelige
nte de distribuire a
gazelornaturaleînvedereacreșteriini
velului de flexibilitate, siguranță,
eficiențăînoperare, precum și de
integritate a activităților de
transport, distribuțieșiconsum final
încomunaPoplaca, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 3.617 mii lei
pentruModernizareșidotareCămin
Cultural din Comuna Poiana
Sibiului, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe

bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale
Suprasolicitareaaparatuluiadministra
tivînbirourileexistenteînimobilulvec
hinecesităconstruireaunui alt sediu al
primăriei pe un terenachiziționat de
primărie.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale
Învedereaasigurăriiconfortuluilocuit
orilorcomunei,
esteimperiosnecesarăracordareagosp
odăriilor la rețeaua de gaze naturale.
Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale

Cu o vechime de peste 50 de ani,
acestimobil nu a suferitintervenții
din punct de vedere al reparațiilor la
acoperișulconstrucțieișiniciîn
interior, de
asemeneafiindnecesarădotarea cu
echipamentemodernepentrudesfășur
area de activitățiculturale etc.

ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
1086

Trif
GrupParlamentar PSD

1899 Anexa nr. 03 / 15 / 27

Alocarecreditebugetareîncuantum
de 31.605 mii lei Realizarerețea de
apășicanalizareîncomuna Poiana
Sibiului, jud. Sibiu
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Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 4.900 mii lei
pentruAsfaltaredrumuricomunale
pe o distanță de 5,6 km, com.
Târnava, jud. Sibiu

1901 Anexa nr. 03 / 15 / 27

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
Alocarecreditebugetareîncuantum
de 6.190 mii lei
pentruExtindereașimodernizaredru
muriloragricoleîncomunaValeaViil
or, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale
Asigurareagradului de
confortșisănătatepentrulocuitoriicelo
rtreilocalități, la
nivelulstandardeloreuropene.

ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
Sursa de finanțare:
Realocare din
principali de credite au fost
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic dimensionate în raport cu sarcinile
e - Acțiunigenerale ale MFP
ce le revin pe anul 2021.
Asfaltareatrotuarelorși a căilorrutiere Se propune respingerea
pe străzile de pământ din
amendamentului întrucât:
comunaTârnava, pe o distanță de 5,6 - sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
kilometri
sumele propuse prin proiectul de
Sursa de finanțare:
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic dimensionate în raport cu sarcinile
e - Acțiunigenerale
ce le revin pe anul 2021.
Învedereadegrevăriitraficuluirutier
din comună,
prinînlăturareavehiculeloragricole,
darșipentruprotecțiașiasigurareacurăț
enieistrăzilor din
localitateșipentruasigurareaaccesului
facilși rapid din fermespreloturilor
de exploatații,
estenecesarămodernizareacăiloragric
oleadiacentelocalității.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.
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Alocarecreditebugetareîncuantum
de 4.920 mii lei
pentruÎntregireasistemului de
canalizareînlocalitățileValeaViilor
șiMotiș, com ValeaViilor, jud.
Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
GrupParlamentar PSD
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Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Creștereanumăruluipopulațieicelord
ouălocalități, MotișșiValeaVilor,
precum șidezvoltarea lor
princonstruirea de noiimobile,
impunenecesitateaasigurareabransări
ituturorgospodăriilor la rețeua de
distribuțieapășicolectare canal,
precum
șiamenajareaunorstațisuplimentare
de pompareapă.

Sursa de finanțare:
Realocare din
bugetulMinisteruluiFinanțelorPublic
e - Acțiunigenerale ale MFP
Motivația:
Finanțareaobiectivului
de Avândînvederefaptulcăînprezentdru
murile locale sunt nemodernizate, cu
investiții:
”Modernizarestrăzișitrotuare”
capacitate de circulațieredusă care
încomunaOsica de Sus, județulOlt, nu corespundetraficului actual.
cu suma de:
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
12.181 mii lei
Alte serviciipublicegenerale, titlul
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,
Autori:
articolul 01 Fond de rezervăbugetară
Ion-CătălinGRECU, deputat PSD la dispozițiaGuvernului
Paul STĂNESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare menționată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toți ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
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Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTĂ, deputat
PSD
Gup Parlamentar PSD
1904

1905

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
– Anexa 3/15

MinisterulDezvoltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrației
– Anexa 3/15

Motivația:
Finanțareaobiectivului
de Avândînvederefaptulcăînprezentdru
investiții:
murile locale sunt nemodernizate, cu
”Asfaltaredrumuricomunale”
capacitate de circulațieredusă, care
încomunaIzvoarele , județulOlt, cu nu corespundtraficului actual.
suma de : 9.960 mii lei
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte serviciipublicegenerale, titlul
Autori:
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,
Ion-CătălinGRECU, deputat PSD articolul 01 Fond de rezervăbugetară
la dispozițiaGuvernului
Paul STĂNESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTĂ, deputat
PSD
Gup Parlamentar PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Motivația:
Pentruasigurareaapeiprinrețeașiprelu
areaapeloruzatemenajere
de
la
utilizatoriînrețeauapublică
de
canalizare.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se

Finanțareaobiectivului
de
investiții:
”Înființarerețea
de
apășiapăuzată„
încomunaSeaca,
județulOlt, cu suma de: 39.141 mii
lei lei
Autori:

Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte serviciipublicegenerale, titlul
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50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,
Ion-CătălinGRECU, deputat PSD articolul 01 Fond de rezervăbugetară
Paul STĂNESCU,senator PSD
la dispozițiaGuvernului
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTĂ, deputat
PSD
Gup Parlamentar PSD

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Motivația:
Pentruasigurareaapeiprinrețeașiprelu
areaapeloruzatemenajere
de
la
utilizatoriînrețeauapublică
de
canalizare.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Finanțareaobiectivului
de
investiții:
”Extindererețea
de
alimentare cu apășicanalizare„
încomunaRusănești, județulOlt, cu
suma de 2.500 mii lei

Autori:
Ion-CătălinGRECU, deputat PSD
Paul STĂNESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTĂ, deputat
PSD
Gup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte serviciipublicegenerale, titlul
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervăbugetară
la dispozițiaGuvernului
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Finanțareaobiectivului
de
investiții: ”Modernizarestrăzi de
interes local„ încomunaCilieni,
județulOlt, cu suma de 31.990 mii
lei

Autori:

Motivația:
Avândînvederefaptulcăînprezentdru
murile locale sunt nemodernizate, cu
capacitate de circulațieredusă, care
nu corespundtraficului actual.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte serviciipublicegenerale, titlul
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervăbugetară
la dispozițiaGuvernului

Ion-CătălinGRECU, deputat PSD
Paul STĂNESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTĂ, deputat
PSD
Gup Parlamentar PSD
1908
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Finanțareaobiectivului
de
investiții: ”Continuarelucrări de
construire
la
obiectivul
SediuPrimărieDrăgăneștiOlt„
județulOlt, cu suma de 4.000 mii
lei
Autori:
Ion-CătălinGRECU, deputat PSD
Paul STĂNESCU,senator PSD

Motivația:
Pentru a continua constructiaclădirii,
aceastafiindîntr-o stare avansată de
degradare,
desi
nu
a
fostniciodatafinalizatasifolosita.
Actualulsediu al Primarieiesteefectiv
o ruina.
Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte serviciipublicegenerale, titlul
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
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Siminica MIREA, senator PSD
articolul 01 Fond de rezervăbugetară
Marius Ionel IANCU, deputat la dispozițiaGuvernului
PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTĂ, deputat
PSD
Gup Parlamentar PSD

sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Motivația:
Avândînvederefaptulcăînprezentstră
zile din comună sunt nemodernizate,
cu capacitate de circulațieredusă,
care nu corespundtraficului actual.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Finanțareaobiectivului
de
investiții:
”Modernizarestrăzi„
încomunaSprâncenata, județulOlt,
cu suma de 13.018 mii lei

Autori:
Ion-CătălinGRECU, deputat PSD
Paul STĂNESCU,senator PSD
Siminica MIREA, senator PSD
Marius Ionel IANCU, deputat
PSD
Florin Ionuț BARBU, deputat PSD
Adrian
Ionuț
CHESNOIU,
deputat PSD
Florin Emil ALBOTĂ, deputat
PSD
Gup Parlamentar PSD
1910 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 400 mii lei pentru lucrări de
Administrației, bugetul CNI
amenajare a albiei pârâului Dracea
prin intermediul gabioanelor,

Sursa de finanțare: Capitolul 54.01
Alte serviciipublicegenerale, titlul
50 - TITLUL V Fonduri de rezervă,
articolul 01 Fond de rezervăbugetară
la dispozițiaGuvernului

Îmbunătățirea
infrastructurii
comuna Dracea.
Sursă de finanțare:

în Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
1092

comuna Câmpuri, județul Vrancea. Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
3/65/01, Capitol 50.01
Grup Parlamentar PSD

1911 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 10.000 mii lei pentru construire
Administrației, bugetul CNI
centru de bătrâni, comuna
Dumbrăveni, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

1912 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 4.500 mii lei pentru construire
Administrației, bugetul CNI
sală de sport sat Holbănești,
comuna Fitionești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților pentru locuitorii din
comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Crearea de facilități și condiții
optime pentru practicarea sportului.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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1913 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se suplimentează bugetul cu suma
de 30 mii lei pentru întocmire
documentație tehnică pentru
construire dispensar uman,
comuna Gologanu, județul
Vrancea.

1914 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 4.093 mii lei pentru construire
și dotare centru medico-social,
comuna Gugești, județul Vrancea.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

1915 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul cu suma
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și de 1.276 mii lei pentru reabilitare
Administrației, bugetul CNI
,modernizare și dotare cămin
cultural, comuna Jitia, județul

Această documentație este necesară
pentru investiția din domeniul
infrastructurii sanitare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Investițiile în infrastructura sanitară
sunt esențiale pentru îmbunătățirea
calității serviciilor publice sanitare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
1094

Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

1916 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 3.031 mii lei pentru construire
dispensar medical, comuna Jitia,
județul Vrancea.

1917 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 700 mii lei pentru
subtraversarea DN2M în 12 puncte
prin foraj orizontal în vederea
montării de tuburi pentru
scurgerea apelor pluviale, comuna
Mera, județul Vrancea.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Investițiile în infrastructura sanitară
sunt esențiale pentru îmbunătățirea
calității serviciilor publice sanitare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Proiectul este necesar pentru
îmbunătățirea
calității
vieții
locuitorilor din comună și pentru
siguranța acestora.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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1918 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 2.000 mii lei pentru reabilitare,
extindere, modernizare și dotare a
dispensarului Vulcăneasa, comuna
Mera, județul Vrancea.

1919 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.000 mii lei pentru construire
dispensar medical veterinar,
comuna Mera, județul Vrancea.

1920 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.000 mii lei pentru reabilitare
și dotare muzeu sătesc, comuna
Mera, județul Vrancea.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Investițiile în infrastructura sanitară
sunt esențiale pentru îmbunătățirea
calității serviciilor publice sanitare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Investițiile în infrastructura sanitarveterinară sunt necesare în zonele
rurale.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Investiția este necesară pentru
prezervarea valorilor naționale și
culturale românești.

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
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social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea Autor:
Companiei Naționale de Investiții
Halici Nicușor, deputat PSD
"C.N.I." - S.A
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

1921 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.000 mii lei pentru construire
centru SVSU, comuna Mera,
județul Vrancea.

Proiectul este necesar pentru
îmbunătățirea
calității
vieții
locuitorilor din comună și pentru
siguranța acestora.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

1922 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.000 mii lei pentru construire
și dotare cămin cultural, comuna
Mera, județul Vrancea.

Proiectul este necesar pentru crearea
de facilități și îmbunătățirea calității
vieții locuitorilor din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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1923 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.000 mii lei pentru construire
centru de zi pentru persoane
vârstnice și persoane cu handicap,
comuna Nănești, județul Vrancea.

1924 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, Programul național
de construcții de interes public sau
social derulat în baza Anexei 3 la
O.G. nr.25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții
"C.N.I." - S.A

Se suplimentează bugetul cu suma
de 3.000 mii lei pentru construire
Cămin Cultural sat Nistoresti,
comuna Nistorești, județul
Vrancea.

1925 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01

Se suplimentează bugetul cu suma Suma
este
necesară
pentru
de
228
mii
lei
pentru modernizarea căminului menţionat,
„Modernizare şi Dotare Cămin în beneficiul populaţiei comunei.
Radmina, comuna Pojejena, judeţ

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Proiectul este necesar
îmbunătățirea
calității
locuitorilor din comună.

pentru
vieții

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Proiectul este necesar pentru crearea
de facilități și îmbunătățirea calității
vieții locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiunigenerale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
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Alineatul 02

Caraş-Severin ”
Autor:

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
GrupulParlamentar
Camera Deputaților

1926 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

PSD

Se suplimentează bugetul cu suma
de 111 mii lei, pentru “Reabilitare
şi Modernizare Şcoala Gimnazială
comuna Socol, judeţ CaraşSeverin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Suma
este
necesară
pentru
modernizarea şcolii menţionate, în
beneficiul elevilor şi pentru buna
funcţionare a şcolii.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

DAMIAN
GrupulParlamentar
Camera Deputaților
1927 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

PSD

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.524 mii lei, pentru
„Modernizare Drumuri şi Străzi în
comuna Teregova, judeţ CaraşSeverin ”
Autor:
Deputat Romulus-Marius
DAMIAN

Suma
este
necesară
pentru
modernizarea drumurilor comunale,
în beneficiul populaţiei locale dar şi
a celor aflaţi în tranzit.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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Grupul
Parlamentar
Camera Deputaților
1928 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

PSD

Se suplimentează bugetul cu suma
de
359
mii
lei,
pentru
“Eficientizare Energetică Instituţii
Publice comuna Doclin, judeţ
Caraş-Severin ”
Autor:

Realizarea investiției conduce la
eficientizare energetică.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
Grupul
Parlamentar
Camera Deputaților
1929 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 893
mii lei, pentru
“Reabilitarea
şi
Modernizare
Drum vicinal spre Lacul Dracului,
comuna Cărbunari, judeţ CaraşSeverin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
GrupulParlamentar
Camera Deputaților

1930 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI

PSD

Scopul derulării investiției constă în
reabilitarea drumului propus de
autoritățile locale. Lucrările propuse
a se executa vor conduce la
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație, și vor influența benefic
zona din punct de vedere socioeconomic.

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
PSD
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.

Se suplimentează bugetul cu suma Necesitatea realizării investiției este Se propune respingerea
de 1.546 mii lei, pentru dată de următoarele aspecte: amendamentului întrucât:
„Alimentare cu apă în localitatea reducerea discrepanțelor între zonele - sursa de finanțare nu poate fi avută
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Articolul 01
Alineatul 02

1931 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Nermed, comuna Caraşova, judeţ rurale și cele urbane, asigurarea
Caraş-Severin”
dezvoltării durabile pe termen mediu
și lung a comunei, asigurarea
cetățenilor la toate serviciile publice.
Autor:
Sursa de finanțare: diminuarea
Deputat Romulus-Marius
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
DAMIAN
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Grupul
Parlamentar
PSD
Camera Deputaților
Se suplimentează bugetul cu suma
de 800 mii lei, pentru „Alimentare
cu apă în localitatea Valea
Bolvaşniţa, comuna Mehadia,
judeţ Caraş-Severin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
GrupulParlamentar
Camera Deputaților

1932 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

PSD

Se suplimentează bugetul cu
suma de 1.017 mii lei pentru
„Modernizare drumuri
comunale 19 km, comuna
Cornereva, judeţ Caraş-Severin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius
DAMIAN

Necesitatea realizării investiției este
dată de următoarele aspecte:
reducerea discrepanțelor între zonele
rurale și cele urbane, asigurarea
dezvoltării durabile pe termen mediu
și lung a comunei, asigurarea
cetățenilor la toate serviciile publice.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Scopul derulării investiției constă în
reabilitarea drumului propus de
autoritățile locale.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1933 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 4.000 mii lei, pentru
„Modernizare străzi şi drumuri
comunale în Sopotu Nou, Driste si
Poienile Boinei, comuna Sopotul
Nou, judeţ Caraş-Severin ”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Reabilitarea și modernizare drumuri
în beneficiul populaţiei locale şi a
celor în tranzit.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1934 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 500 mii lei, pentru
„Modernizare străzi şi drum
comunal în comuna Sacu, judeţ
Caraş-Severin ”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Reabilitarea și modernizare drumuri
în beneficiul populaţiei locale şi a
celor în tranzit.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților

1935 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI

Se suplimentează bugetul cu suma
de 150 mii lei, pentru „Reabilitare

Reabilitare și modernizare cămin
cultural, în vederea dezvoltării

Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
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Articolul 01
Alineatul 02

și dotare cămin cultural Crusovat,
comuna Cornea, judeţ CaraşSeverin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

culturale şi sociale locale.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1936 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 206 mii lei, pentru „ Alimentare
cu apă în Ciuchici, Macoviste,
Nicolint, comuna Ciuchici, judeţ
Caraş-Severin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Necesitatea realizării investiției este
dată de următoarele aspecte:
reducerea discrepanțelor între zonele
rurale și cele urbane, asigurarea
dezvoltării durabile pe termen mediu
și lung a comunei, asigurarea
cetățenilor la toate serviciile publice.

DAMIAN
GrupulParlamentar
Camera Deputaților

1937 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

PSD

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.800 mii lei, pentru „Înfiinţare
sistem alimentare cu apă, sistem
canalizare şi staţie epurare, în
comuna Iablaniţa, judeţ CaraşSeverin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Necesitatea realizării investiției este
dată de următoarele aspecte:
reducerea discrepanțelor între zonele
rurale și cele urbane, asigurarea
dezvoltării durabile pe termen mediu
și lung a comunei, asigurarea
cetățenilor la toate serviciile publice.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1938 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 150 mii lei, pentru
„Modernizare şi dotare şcoală
Verendin, comuna Luncaviţa,
judeţ Caraş-Severin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților

1939 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 542 mii lei, pentru „Reabilitare
Clădiri Liceul Bănăţean Oţelu
Roşu – Creşterea Eficienţei
Energetice, Oţelu Roşu, judeţ
Caraş-Severin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților

1940 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI

Se suplimentează bugetul cu suma
de 374 mii lei, pentru
„Modernizare străzi în comuna

dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap Hotărâre a Guvernului pentru
5001, gr 50, titlul V, art 01)
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Suma
este
necesară
pentru Se propune respingerea
modernizarea şcolii menţionate, în amendamentului întrucât:
beneficiul elevilor şi pentru buna - sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
funcţionare a şcolii.
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
Sursa de finanțare: diminuarea completările ulterioare, Fondul de
Fondului de rezervă aflat la rezervă la dispoziția Guvernului se
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
5001, gr 50, titlul V, art 01)
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Suma
este
necesară
pentru Se propune respingerea
modernizarea şcolii menţionate, în amendamentului întrucât:
beneficiul elevilor şi pentru buna - sursa de finanțare nu poate fi avută
funcţionare a liceului. Realizarea în vedere întrucât potrivit art. 30 din
investiției conduce la eficientizare Legea
nr. 500/2002 privind
energetică.
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare: diminuarea repartizează
unor
Ordonatori
Fondului de rezervă aflat la principali de credite pe bază de
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
5001, gr 50, titlul V, art 01)
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Scopul derulării investiției constă în Se propune respingerea
modernizarea străzilor propuse de amendamentului întrucât:
autoritățile locale.
- sursa de finanțare nu poate fi avută
1104

Articolul 01
Alineatul 02

Garnic, judeţ Caraş-Severin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților

1941 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 674 mii lei, pentru
„Modernizare străzi în comuna
Sasca Montană, judeţ CaraşSeverin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Scopul derulării investiției constă în
reabilitarea străzilor propuse de
autoritățile locale.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1942 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 811 mii lei pentru
„Modernizare drum comunal DC 9
şi străzi în localitatea Zorile,
Comuna Copăcele, judeţ CaraşSeverin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Scopul derulării investiției constă în
reabilitarea drumului şi a străzilor
propuse de către autoritățile locale.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1943 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.097 mii lei, pentru
„Reabilitare, Consolidare,
Modernizare şi Extindere Şcoală
Generală I-VIII, comuna Coronini,
judeţ Caraş-Severin”
Autor:
Deputat Romulus-Marius

Suma
este
necesară
pentru
reabilitarea şi modernizarea şcolii
menționate, în beneficiul elevilor şi
pentru buna funcționare a școlii.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1944 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 18 mii lei, pentru
„Decolmatarea şi Diguirea Râului
Loznişoara, Rusca şi a Râului
Ruschiţa, comuna Rusca Montana,
judeţ Caraş-Severin”
Autor:

Este imperios necesară decolmatarea
şi diguirea râurilor menționate.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților
1945 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI

Se suplimentează bugetul cu suma
de 350 mii lei, pentru „Rețea apă
și Canalizare sat Putna, comuna

Necesitatea realizării investiției este
dată de următoarele aspecte:
reducerea discrepanțelor între zonele

Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
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Articolul 01
Alineatul 02

Prigor, judeţ Caraş-Severin”

rurale și cele urbane, asigurarea
dezvoltării durabile pe termen mediu
și lung a comunei, asigurarea
cetățenilor la toate serviciile publice.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Autor:
Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
Grupul Parlamentar PSD
Camera Deputaților

1946 Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51/Titlul VI
Articolul 01
Alineatul 02

Se suplimentează bugetul cu suma
de 355 mii lei, pentru
„Modernizare străzi şi drumuri
comunale în comuna Constantin
Daicovici, judeţ Caraş-Severin”
Autor:

Scopul derulării investiției constă în
reabilitarea străzilor şi a drumurilor
propuse de către autoritățile locale.
Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului (anexa 2 cap
5001, gr 50, titlul V, art 01)

Deputat Romulus-Marius
DAMIAN
GrupulParlamentar
Camera Deputaților
1947 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

PSD

Se propune alocarea sumei de 200
mii lei pentru reabilitarea și
modernizarea
sistemelor
de
ventilare și climatizare Școala
Gimnazială, comuna Colelia,
județul Ialomița

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Autor:

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu

Deputat Ștefan Mușoiu

Sursa de finanţare:

în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanțare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
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Grup Parlamentar PSD

1948 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
2.000 mii lei pentru realizarea
sistemului de canalizare menajeră
și stație de epurare ape uzate,
comuna Colelia, județul Ialomița

menecheltuite
implementareaetapei
ProgramuluiNaţional
DezvoltareLocală.

a

II-a

din creditelor bugetare, care se înscriu
a cumulat pentru toată perioada de
de finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.
Sursa de finanţare:

Autori:

Grup Parlamentar PSD

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite
din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional
de
DezvoltareLocală.

Se propune alocarea sumei de
2.700 mii lei pentru modernizare
drumuri de interes local în comuna
Colelia, județul Ialomița

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Deputat Ștefan Mușoiu

1949 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
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1950 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Grup Parlamentar PSD

LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite
din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional
de
DezvoltareLocală.

destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
1.500 mii lei pentru reabilitare și
extindere sediu primărie, comuna
Colelia, județul Ialomița

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Autori:

Sursa de finanţare:

Deputat Ștefan Mușoiu

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite
din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional
de
DezvoltareLocală.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Grup Parlamentar PSD

1951 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 460
mii lei pentru amenajare teren de
sport, comuna Colelia, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
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Grup Parlamentar PSD

1952 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru înființare sistem de
canalizare și stație de epurare în
comuna Traian, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1953 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 150
mii lei pentru execuție lucrări de
modernizare grădiniță cu program
normal în comuna Traian, județul
Ialomița

ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.
Sursa de finanţare:

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
1110

Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1954 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
1.020 mii lei pentru execuție
lucrări de modernizare stație de
tratare apă în comuna Traian,
județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1955 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 150
mii lei pentru execuție lucrări
pentru înființare 2 foraje de mare
adâncime pentru sistemul public
de alimentare cu apă în comuna
Traian, județul Ialomița

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
implementareaetapei a II-a a
finanţare pentru proiectele prevăzite
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.
Sursa de finanţare:

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
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Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1956 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 250
mii lei pentru execuție lucrări de
modernizare și întreținere străzi în
comuna Traian, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1957 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
7.000 mii lei pentru continuarea
finanțării obținute prin PNDR
pentru actualizarea la 2021 a
Proiectului Tehnic pentru

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
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asfaltarea străzilor din localitate
întocmit în 2018, comuna
Rădulești, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1958 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
1.500 mii lei pentru continuarea a
trei proiecte: un proiect de
înființare rețea de canalizare cu
stație de epurare și un proiect de
extindere alimentare cu apă și
stație de tratare, finanțate prin
PNDL II și un proiect pentru
modernizarea rețelei de drumuri
locale (eligibil dar nefinanțat prin
PNDR-submăsura 7.2), comuna
Ograda, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu

pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Sursa de finanţare:

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Grup Parlamentar PSD
1959 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38

Se propune alocarea sumei de 92
mii lei pentru reabilitare,
modernizare și dotare școală

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
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Programul Național de Dezvoltare gimnazială, comuna Gheorghe
Locală
Doja, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1960 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 210
mii lei pentru extinderea
sistemului de canalizare și tratare
ape uzate menajere, comuna
Gheorghe Doja, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1961 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa

Se propune alocarea sumei de 150
mii lei pentru lucrări de montaj

poată fi duse la bun sfârșit.

Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
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51/art. 02/alin. 38
acoperiș și placat exterior sediu
Programul Național de Dezvoltare primărie, comuna Gheorghe Doja,
județul Ialomița
Locală
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1962 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru reabilitarea drumului
de exploatație agricolă DE 57 în
comuna Gheorghe Doja, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1963 Ministerului Dezvoltării

modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
cumulat pentru toată perioada de
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
implementareaetapei a II-a a
finanţare pentru proiectele prevăzite
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de 100 Este necesar aportul guvernamental

Se propune respingerea
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Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
mii lei pentru modernizarea
51/art. 02/alin. 38
străzilor comunale în comuna
Programul Național de Dezvoltare Gheorghe Doja, județul Ialomița
Locală
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1964 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 217
mii
lei
pentru
reabilitare,
consolidare,
extindere
și
schimbare funcțională Școala
veche, orașul Căzănești, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1965 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 370
mii
lei
pentru
realizarea
proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă și apă uzată
în aria de operare a S.C. RAJA
S.A. Constanța, orașul Căzănești,
județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1966 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 165
mii lei pentru sistem de
supraveghere, oraș Căzănești,
județul Ialomița

Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1967 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 156
mii lei pentru reabilitare sistem
rutier în orașul Căzănești, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1968 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru SF înființare rețea
distribuție gaze naturale Căzănești,
județul Ialomița

Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
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lucrărilor publice și administrației.
1969 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 450
mii lei pentru proiectare și
execuție reabilitare sală de sport,
orașul Căzănești, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1970 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
3.372 mii lei pentru realizare
obiectiv ”Dispensar medical
uman”, orașul Căzănești, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
1971 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
2.500 mii lei pentru consolidare,
extindere și amenajare Casa de
cultură și actualizare DALI, orașul
Căzănești, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1972 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 256
mii lei pentru actualizare PUG și
regulament local de urbanism,
orașul Căzănești, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
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finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
1973 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 450
mii lei pentru achiziție
buldoexcavator, orașul Căzănești,
județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1974 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 200
mii lei pentru achiziție teren
cimitir, orașul Căzănești, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
1121

DezvoltareLocală.

1975 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
20.940 mii lei prin alocare parțială
pentru demararea lucrărilor de
modernizare drumuri comunale de
interes local în comuna Valea
Măcrișului și sat Grindași, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1976 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
2.512 mii lei pentru construire
sediu primărie, comuna Valea
Măcrișului, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
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1977 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
11.088 mii lei din care 630 mii lei
cofinanțare pentru înființare
distribuție cu gaze naturale în
comuna Jilavele, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1978 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se aprobă alocarea sumei de 299
mii lei pentru amenajare piață
agroalimentară, comuna Jilavele,
județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
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Se aprobă alocarea sumei de 400
1979 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
mii lei pentru asfaltare străzi în
51/art. 02/alin. 38
comuna Jilavele, județul Ialomița
Programul Național de Dezvoltare
Locală
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1980 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se aprobă alocarea sumei de 118
mii lei pentru acoperirea plăților
restante pentru obiectivul
”Alimentare cu apă potabilă și
canalizare”, comuna Movilița,
județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
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1981 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se aprobă alocarea sumei de 150
mii lei pentru cofinanțare obiectiv
modernizare iluminat public,
comuna Movilița, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1982 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru cofinanțare obiectiv
eficiență energetică grădiniță,
comuna Movilița, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
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1983 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei 200 mii
lei pentru obiectiv supraveghere
video, comuna Movilița, județul
Ialomița

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Autori:
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
Deputat Ștefan Mușoiu
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Grup Parlamentar PSD
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se propune alocarea sumei de 600 Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
1984 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
mii lei pentru reabilitarea sediului pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
51/art. 02/alin. 38
primăriei, comuna Movilița,
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Programul Național de Dezvoltare județul Ialomița
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
Locală
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Autori:
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
Deputat Ștefan Mușoiu
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
Grup Parlamentar PSD
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se propune alocarea sumei de 80 Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
1985 Ministerului Dezvoltării
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Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
mii lei pentru modernizarea rețelei
51/art. 02/alin. 38
de drumuri locale în comuna
Programul Național de Dezvoltare Movilița, județul Ialomița,
Locală
Autori:

pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
Deputat Ștefan Mușoiu
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
Grup Parlamentar PSD
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se propune alocarea sumei de 300 Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
1986 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
mii lei pentru pietruirea străzilor în pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
51/art. 02/alin. 38
comuna Movilița, județul Ialomița modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Programul Național de Dezvoltare Autori:
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
Locală
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Deputat Ștefan Mușoiu
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
Grup Parlamentar PSD
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
implementareaetapei a II-a a
finanţare pentru proiectele prevăzite
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Se propune alocarea sumei de 400 Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
1987 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
mii lei pentru reabilitare și
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
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51/art. 02/alin. 38
modernizare dispensar uman,
Programul Național de Dezvoltare comuna Movilița, județul Ialomița
Locală
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1988 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 182
mii lei pentru modernizare
drumuri de interes local, comuna
Axintele, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1989 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38

Se propune alocarea sumei de
7.649 mii lei pentru modernizare
drumuri de interes local etapa a 2-

modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
cumulat pentru toată perioada de
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
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Programul Național de Dezvoltare a, comuna Axintele, județul
Locală
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1990 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru modernizarea
sistemului de iluminat public în
comuna Axintele, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1991 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare

Se propune alocarea sumei de 100
mii lei pentru înființare platformă
de gunoi în satul Horia, comuna
Axintele, județul Ialomița

poată fi duse la bun sfârșit.

Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
1129

Locală
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1992 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 800
mii lei pentru reabilitare și
modernizare dispensar uman,
comuna Axintele, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1993 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 600
mii lei pentru amenajare teren de
sport, comuna Axintele, județul
Ialomița

beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
Sursa de finanţare:
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Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1994 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru achiziție microbuze
școlare, comuna Axintele, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1995 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 219
mii lei pentru modernizare sistem
centralizat de apă, comuna
Ciulnița, județul Ialomița
Autori:

pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
Sursa de finanţare:
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Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1996 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 130
mii lei pentru înființare parc,
comuna Ciulnița, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1997 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 105
mii lei pentru înscrierea în
Registrul electronic național al
nomenclaturilor stradale – GIS,
comuna Ciulnița, județul Ialomița
Autori:

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
implementareaetapei a II-a a
finanţare pentru proiectele prevăzite
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
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Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1998 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 50
mii lei modernizare străzi locale în
comuna Ciulnița, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

1999 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 250
mii lei pentru SF Sediu
Administrativ și SF Clădire
dispensar Ciulnița, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu

aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
DezvoltareLocală.
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
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Grup Parlamentar PSD

2000 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
1.049 mii lei pentru modernizarea
rețelei de drumuri stradale de
interes local în comuna
Cosâmbești, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

2001 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 515
mii lei pentru modernizare sediu
primărie, comuna Cosâmbești,
județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se propune respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Ministerul
modernizare și dezvoltare locală să
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
poată fi duse la bun sfârșit.
Administrației încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
implementareaetapei a II-a a
cumulat pentru toată perioada de
ProgramuluiNaţional de
finanţare pentru proiectele prevăzite
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
Se
propune
respingerea
pentru ca planurile edilitare de
amendamentului întrucât: Nu există
modernizare și dezvoltare locală să
temei legal pentru finanțarea acestor
poată fi duse la bun sfârșit.
categorii de lucrări in cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Locală
Sursa de finanţare:
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
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LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
2002 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de 158
mii lei pentru modernizare zonă
verde și creare spațiu de joacă
pentru copii în satul Gimbășani,
comuna Cosâmbești, județul
Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

2003 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 7001/grupa
51/art. 02/alin. 38
Programul Național de Dezvoltare
Locală

Se propune alocarea sumei de
147.313,66 lei pentru rigole și
podețe din beton în comuna
Cosâmbești, județul Ialomița
Autori:
Deputat Ștefan Mușoiu
Grup Parlamentar PSD

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
menecheltuite din
cumulat pentru toată perioada de
implementareaetapei a II-a a
finanţare pentru proiectele prevăzite
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.
Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
Sursa de finanţare:
limita creditelor de angajament
BugetulalocatpentruMinisterulDezvo aprobate şi a creditelor bugetare
ltării,
aprobate şi/sau estimate cu această
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu destinaţie, fără eşalonarea anuală a
menecheltuite din
creditelor bugetare, care se înscriu
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2004 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 5001/grupa
51/art. 02/alin. 05
Finanțarea elaborării și/sau
actualizării planurilor urbanistice
generale și a regulamentelor locale
de urbanism

implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.

cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației.

Se propune alocarea sumei de
135.000 mii lei pentru actualizare
PUG și regulament local de
urbanism, comuna Ciulnița,
județul Ialomița
Autori:

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Locală

Deputat Ștefan Mușoiu

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocală.

Grup Parlamentar PSD

2005 Ministerului Dezvoltării
Anexa 3/15/02/cap 5001/grupa
51/art. 02/alin. 05
Finanțarea elaborării și/sau
actualizării planurilor urbanistice
generale și a regulamentelor locale
de urbanism

Sursa de finanţare:

Se propune alocarea sumei de 300
mii lei pentru actualizare PUG și
regulament local de urbanism,
comuna Axintele, județul Ialomița

Este necesar aportul guvernamental
pentru ca planurile edilitare de
modernizare și dezvoltare locală să
poată fi duse la bun sfârșit.

Autori:

Sursa de finanţare:

Deputat Ștefan Mușoiu

BugetulalocatpentruMinisterulDezvo
ltării,
LucrărilorPubliceșiAdministrațieisu
menecheltuite din
implementareaetapei a II-a a
ProgramuluiNaţional de

Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului Național de Dezvoltare
Locală
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DezvoltareLocală.
2006 Anexa nr. 3 / 15 / 02, Capitolul 5001
- ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 02 ”Transferuri
de capital”

Alocarea sumei de 200 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Construire grădiniță cu program
normal în satul Slobozia, comuna
Boghicea, județul Neamț”

Efectuarea acestei investiţii este
necesara pentru a împiedica
abandonul școlar și pentru a veni în
sprijinul copiilor din această
comunitate.

Autori:

Sursa de finanțare: Se diminuează
Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
55, Titlul VII ”Alte transferuri”,
articolul 01 ”Transferuri interne”,
Alineat 12 ” Investiții ale agenților
economici cu capital de stat” cu 200
mii lei
Această investiție este necesară
pentru a crește nivelul condițiilor de
trai din comuna Boghicea, dar și
pentru a oferi comunei noi
perspective de dezvoltare.

Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

2007 Anexa nr. 3 / 15 / 02, Capitolul 5001
- ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 02 ”Transferuri
de capital”

Alocarea sumei de 700 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Înființare rețea de alimentare cu
apă în comuna Boghicea, județul
Neamț”.

Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”

Alocarea sumei de 4.145 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Alimentarea cu gaze naturale a
localităților Lutca și Sagna din

Racordul la rețeaua de gaze naturale
a populației și a consumatorilor noncasnici va contribui la creșterea
standardelor de viață și de locuit a

Autori:

2008 Anexa nr. 3 / 15 / 02, Capitolul 5001
- ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației

Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
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publice”, articolul 02 ”Transferuri
de capital”

comuna Sagna, județul Neamț”.
Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

2009 Anexa nr. 3 / 15 / 28
c. Cheltuieli pentru elaborarea
studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate și alte studii

Alocarea a 10.000 mii lei pentru
realizarea Studiului de Fezabilitate
pentru extindere retea de apa si
canal in comuna Sagna, județul
Neamț
Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

populației prin asigurarea unor
condiții îmbunătățite de încălzire a
locuințelor sau de preparare a hranei
față de condițiile de locuire existente
în prezent în care încălzirea
locuințelor sau cele de preparare a
hranei se realizează pe bază de
lemne
cu impact asupra emiterii unor
cantități sporite de noxe și poluanți
în contradicție cu politicile de mediu
la nivelul Uniunii Europene.
Proiectul este realizat în proporție de
42%.
Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”
Realizarea acestei investiții va
conduce la creșterea confortului și a
sănătății celor nevoiți acum să
utilizeze lemnul sau cărbunele.
Accesul la resurse cât mai
diversificate va contribui și la
dezvoltare
economică
și
la
diminuarea sărăciei energetice.

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul CNI

Sursa de finanțare: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrațieia nexa nr.3/15/02
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget
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2010 Anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 300 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Reabilitarea,
modernizarea,
extindere și dotarea școlii din satul
Boghicea, comuna Boghicea,
județul Neamț”.
Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

2011 Anexa nr.3/15/02, Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”,
Alineat 04 ” Programul pentru
constructii de locuinte si sali de
sport”

Alocarea sumei de 250.000 lei
pentru realizarea obiectivului
„Construirea unei sali de sport in
satul Boghicea, comuna Boghicea,
județul Neamt”
Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

de stat”, Paragraf 55, Titlul VII
”Alte transferuri”, articolul 01
”Transferuri interne”, Alineat 12
”Investiții ale agenților economici cu
capital de stat”
Realizarea investiției este neceasră
pentru a oferi elevilor și cadrelor
didactice un cadru de învățare și de
lucru în conformitate cu standardele
europene. Copiii din satul Boghicea
au dreptul să învețe într-o școală
care să le asigure toate condițiile
necesare, atât de învățare, cât și de
igienă și siguranță.
Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”
Se
propune
admiterea
amendamentului întrucât, în prezent,
nu există în comună o locație care să
asigure desfășurarea orelor de sport
pentru copii în condiții de siguranță.
Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02
Capitolul
5001
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ” Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2012 Anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

2013 Anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 350 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Infiintare sistem de canalizare în
comuna Boghicea, Judetul Neamț”

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea unei noi rețele
canalizare în comuna Boghicea,
județul Neamț

Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”

Alocarea sumei de 350 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Extindere alimentare cu apă în
comuna Boghicea, județul Neamț”

Prin realizarea acestei investiții va
crește standardul de viață în comuna
Boghicea și va contribui la
dezvoltarea
economică
a
comunității.

Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

2014 Anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 180 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Reabilitare,
modernizare
si
extindere camin cultural in sat
Slobozia, Comuna Boghicea,

Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea căminului
cultural din satul Slobozia, astfel
încât să asigure condiții depline de
securitate
și
siguranță
la

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
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județul Neamt”

evenimentele ce vor fi organizate.

Sursa de finanțare Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
nr.3/65/02 Capitolul 5001 Grupul parlamentar PSD
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”
Alocarea sumei de 5.769 mii lei în Prin realizarea acestei investiții se
vederea realizării obiectivului urmărește modernizarea școlii din
„Reabilitare
școală
generală, comuna Poienari, județul Neamț,
comuna Poienari, județul Neamț”
astfel încât să asigure condiții
decente de învățare pentru copii, dar
și siguranță acestora pe tot parcursul
Autori:
orelor.
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD
Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”
Alocarea sumei de 19.300 mii lei Prin realizarea acestei investiții va
pentru realizarea obiectivului crește standardul de viață în comuna
„Extindere rețea alimentare cu apă Boghicea și va contribui la
și canalizare în comuna Poienari, dezvoltarea
economică
a
județul Neamț”
comunității.
Autori:

2015 Anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

2016 Anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
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articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”
2017 Anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 19.600 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Extindere rețea de canalizare
menajeră și rețea de apă în sat
Gâdinți, comuna Gâdinți, județul
Neamț”
Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește extinderea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
canalizare și a celei de apă în finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
comuna Gâdinți, județul Neamț
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: Ministerul
publice, Fondul de rezervă la
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa dispoziţia
Guvernului
se
nr.3/65/02 Capitolul 5001 repartizează
unor
Ordonatori
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf principali de credite pe bază de
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
Hotărâre a Guvernului pentru
articolul 01 ”Fond de rezervă
finanţarea unor cheltuieli urgente
bugetară la dispoziția Guvernului”
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

2018 Anexa nr. 3 / 15 / 02, Capitolul 5001
- ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 02 ”Transferuri
de capital”

Alocarea sumei de 11.630 mii lei
pentru realizarea obiectivului
„Înființare distribuție gaze naturale
și racorduri în comuna Gâdinți,
județul Neamț”.
Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Racordul la rețeaua de gaze naturale
a populației și a consumatorilor noncasnici va contribui la creșterea
standardelor de viață.

2019 Legeabugetului de stat pe anul 2021
Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor
Publice
Anexa nr. 3 / 15 / 27

Se propune suplimentarea PNDL
Etapa II, cod 1725, cu sume în
cuantum de 600 mii lei pentru
realizarea de soluții ecologice

La
începutul
anului
școlar
2020/2021, erau 836 de școli cu
grupurile sanitare în curte, în ciuda
faptului că normele de igienă din

Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor - Acțiuni Generale, anexa
nr.3/65/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
50, Titlul V ”Fonduri de rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
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pentru reabilitarea și modernizarea școli includ nu doar clădirile în care
grupurilor sanitare din unitățile de se desfășoară activitatea didactică, ci
învățământ preuniversitar
și grupurile sanitare, care trebuie
echipate corespunzător, având în
Autor: Claudiu Târziu, Rodica vedere că elevii au organismul mult
Boancă, Sorin Lavric, Evdochia mai sensibil decât adulții și sunt
Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe mult mai ușor afectați de microbi. În
Adrian Catană, Andrei Hangan, aceste condiții, trebuie acordată o
Andrei Busuioc, Dorinel Cosma, atenție sporită în ceea ce privește
Valentin-Rică
Cioromerlea, curățenia și igiena în prezența lor.
Adrian Costea, Mircea Daneasă, Este, deci, esențial pentru procesule
Sorin Mateescu
ducațional, ca spațiile dedicate
Grupul Parlamentar Alianța pentru igienei sanitare să fie ecologizate.
Unirea Românilor.
Sursa de finanțare:
MINISTERUL FINANTELOR
ACTIUNI GENERALE

-

Investiția se referă la extinderea
rețelelor de apă pe 4 străzi, cu o
lungime de 3500m rețea, pe o
suprafață apro. de 21000 mp, în
valoare de 3.761.781 lei, inclusiv
TVA și de canalizare pe 5 străzi,
prin care vor fi racordate la sistemul
Autor:
public de colectare a apelor
Alexandru-Marius Dunca
menajere cca. 350 de imobile,
Grupul Parlamentar PSD Senat
respectiv o medie de 1050 de
beneficiari direcți, valoare toatală a
investiției fiind de 5.367.311 lei,
inclusiv TVA.
2021 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma de 11.789.798 Proiectul prevede construirea unei
Dezvoltării Lucrărilor Publice și lei
rețele publice de distribuție a apei
Administrației
Rețea de apă și canalizare potabile, având o lungime de 4028
2020 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma de 9.129.311
Dezvoltării Lucrărilor Publice și lei,
Administrației
Rețea de apă și canalizare
menajeră cartier Baciu, etapa II,
Municipiul Săcele, Județul Brașov

sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
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2022 Anexa nr. 03 / 15 / 02 - Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

2023 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației

menajeră
cartier
Cernatu, m și cu diametrele 90mm, 110mm,
Municipiul Săcele, Județul Brașov 160mm
și
250mm.
Rețeaua
proiectată se va racorda la rețeaua de
apă existentă.
Valoarea totală (cu TVA) fiind de
6.452.458,00 lei.
Rețeaua de canalizare menajeră este
amplasată într-o zonă ce cuprinde 9
Autor:
străzi, unde instalația de canalizare
Alexandru-Marius Dunca
este inexistentă.
Valoare totală a investiției este de
Grupul Parlamentar PSD Senat
5.337.340,00 lei.
Majorarea
cu
suma
de Realizarea investiției conduce la
19.159.502,53 lei
crearea unei infrastructuri ce va
Înfințare Distribuției de gaze deserivi populația celor trei sate,
naturale în comuna Lisa, județul prin asigurarea accesului la rețelele
Brașov
de utilități publice.
Suprafața totală fiind de 131.000
mp, cu o durată de 36 de luci și cu o
Autor:
valoare totală a investiției de
Alexandru-Marius Dunca
19.159.502,53 lei inclusiv TVA.
Grupul Parlamentar PSD Senat
Majorarea cu suma de 13.580.000 Scopul delurării investiției constă în
lei
reabilitarea drumului propus de
Reabilitarea
DC75B
Breaza- autoritățile locale, prin îmbunătățirea
Mănăstirea Breaza, comuna Lisa, elementelor
geometrice
și
a
județul Brașov
parametriilor de planeitate și
capacitatea portantă, asigurandu-se
astfel și o mai bună comportare din
punct de vedere al evacuării apelor
fluviale
prin
refacerea
acostamentelor și a șanțurilor,
Autor:
prevederea de podețe și refacerea,
Alexandru-Marius Dunca
sau înlocuirea celor care impun o
Grupul Parlamentar PSD Senat
astfel de abordare și pe cale de

astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

1144

2024 Anexa nr. 03 / 15 / 27, Cod program Majorarea cu suma de 1.700.000
1284 - Ministerul Dezvoltării lei.
Lucrărilor Publice și Administrației
Pod peste râul Breaza pe DC75B,
comuna Lisa, județul Brașov
Autor:
Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat

2025 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma de 2,5
Dezvoltării Lucrărilor Publice și milioane lei.
Administrației
Modernizarea
infrastructurii
rutiere în comuna Teliu, județul
Brașov

Autor:
Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat

consecință,
îmbunătățirea
considerabilă a condițiilor de
circulație. Lucrările propuse a se
executa
vor
conduce
la
îmbunătățirea
condițiilor
de
circulație, a fluenței traficului și vor
influența benefic zona din punct de
vedere socio-economic.
Valoare
investiției
fiind
de
13.580.000 lei.
Necesitatea realizării investiției este
dată de următoarele aspecte:
reducerea discrepanțelor între zonele
rurale și cele urbane, asigurarea
dezvoltării durabile pe termen mediu
și lung a comunei Lisa, asigurarea
cetățenilor la toate serviciile publice,
dezvoltarea
turismului
rural,
asigurarea securității circulației
rutiere.
Valoarea
investiției
este
de
1.700.000 lei.
Comuna are străzile principale
asfaltate
dar în comunitățile
marginalizate străzile sunt în
continuare pietruite, într-o stare
avansată de degradare.
Având în vedere cele de mai sus,
putem spune că, în cazul aprobării
proiectului și ulterior a realizarii
infrastructurii propuse prin proiect,
Comuna Teliu va fi o localitate cu
infrastructura dezvoltată atât în
comunitățile marginalizate, dar și în
cele nemarginalizate astfel încât

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
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discrepanța dintre cele două zone să
dispară. Pe lângă acest obiectiv,
investiția va contribui la dezoltarea
întregii
comunități,
atrăgând
investitori, dezvoltând transportul
public în comun, implicând întreaga
comunitate
în
dezvoltarea
economică
și
îmbunătățirea
condițiilor de viață. Capacitatea
financiară a Autorității locale este
una foarte mică, iar proiectul nu se
poate realiza din surse proprii.
Majoritatea străzilor pietruite, vor fi
în continuare impracticabile, mai
ales în zilele ploioase, iar accesul
cetățenilor către Școala Gimnazială
Teliu, dispensar, farmacie, restul
comunei devine practic imposibil.
Ulițele din interior vor rămâne foarte
înguste,
nepermițând
accesul
pompierilor sau al ambulanțelor.
Valoarea estimată a investiției fiind
de 2,5 milioane lei.
cu
suma
de Reabilitarea
Str.
Lungă,
în Se
propune
respingerea
2026 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 1.717.459,00 lei
prelungirea drumului comunal 36, amendamentului intrucat:
Reabilitare Strada Lungă, comuna cu suma de 1.717.459,00 lei
-Nu se specifica sursa de finantare,
Administrației
Crizbav, județul Brașov
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
Autor:
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
Alexandru-Marius Dunca
poate fi stabilita si nici aprobată făra
Grupul Parlamentar PSD Senat
stabilirea sursei de finantare”.
cu
2027 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 7.200.000,00 lei
Administrației
Reabilitarea
și

de Reabilitarea și modernizare drumuri Se
propune
respingerea
de exploatație agricolă, cu rol amendamentului intrucat:
modernizare multiplu, în valoare de 7.200.000,00 -Nu se specifica sursa de finantare,

suma
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drumuri de exploatație agricolă, lei
comuna Crizbav, județul Brașov
Autor: Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat
cu
suma
de Reabilitare
Școala
Gimnazială
2028 Anexa nr. 03 / 15 / 27, Cod program Majorarea
1284 - Ministerul Dezvoltării 5.000.000,00 lei.
Crizbav, suma de 5.000.000,00 lei.
Lucrărilor Publice și Administrației Reabilitare Școala Gimnazială
Crizbav, județul Brașov
Autor:
Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat
cu
suma
de Reabilitare și modernizare sediul
2029 Anexa nr. 03 / 15 / 26, Cod program Majorarea
1284 - Ministerul Dezvoltării 5.000.000,00 lei.
Primăriei Crizbav, cu valoarea de
Lucrărilor Publice și Administrației Reabilitare și modernizare sediul 5.000.000,00 lei.
Primăriei Crizbav, județul Brașov
Autor: Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat
cu
suma
de
2030 Anexa nr. 03 / 15 / 02 - Ministerul Majorarea
Dezvoltării Lucrărilor Publice și 2.540.099,97 lei
Administrației
Extindere rețea electrică în
localitatea Vama Buzăului, sat
Vama Buzăului, punctul numit
Dălghiaș, județul Brașov

Autor:

Comuna Vama Buzăului, județul
Brașov, atestată ca Stațiune Turistică
de Interes Local prin Hotărârea
Guvernului României nr. 916/2018,
având în vedere:
- Prevederile contractului de
asociere în participațiune nr.
4400/27.12.2010
încheiat
între
Comuna Vama Buzăului și SC
Dălghiaș Development SRL privind
realizarea unui ,,Complex eco-

astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

1147

Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat

turistic montan Valley 21 – Vama
Buzăului”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Vama Buzăului
nr. 96/10.12.2010 privind aprobarea
asocierii în participațiune a comunei
Vama Buzăului cu SC Dălghiaș
Development SRL în vederea
realizării unui ,,Complex eco-turistic
montan Valley 21 – Vama
Buzăului”;
- În conformitate cu prevederile
Legii nr. 123/2012 a energiei
electrice și a gazelor naturale, cu
modificările
și
completările
ulterioare, ale Ordinelor ANRE nr.
59/2013, nr. 36/2019, nr. 159/2020
și ale Hotărârii Guvernului nr.
907/2016;
Prevederile
adresei
SDEE
Transilvania Sud SA nr. 112911 –
7000/04.12.2020 prin care Comunei
Vama Buzăului îi sunt comunicate
rezultatele studiului de fezabilitate
privind obiectivul de investiții:
,,Extindere rețea electrică în
localitatea Vama Buzăului, sat
Vama Buzăului, punctul numit
Dălghiaș, județul Brașov” inclusiv
valoarea
totală
a
investiției,
respectiv 4.269.075,58 lei, din care
conform art. 11, alin. 2 din Ordinul
36/2019, valoarea finanțată de
operatorul de distribuție este de
2.134.537,79 lei (fără TVA).
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Cunoscând
importanța
acestei
investiții
pentru
dezvoltarea
comunei Vama Buzăului – stațiune
turistică, județul Brașov, în contextul
în care, în acest fel va fi asigurată
alimentarea cu energie electrică a
primului proiect de dezvoltare de la
zero a unei stațiuni turistice montane
din România după 1990.
Solicităm alocarea, prin bugetul de
stat, a sumei de 2.540.099,97 lei.
Reabilitare și modernizare rețea de
2031 Anexa nr. 03 / 15 / 02 - Ministerul Majorarea cu suma 1.865.333 lei.
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public comuna Hoghiz
Administrației
iluminat public comuna Hoghiz, (satele: Bogata, Cuciulata, Fântâna,
județul Brașov
Dopca, Lupșa și Băieși).
Valoarea proiectului fiind de
Autor:
1.865.333 lei.
Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat
2032 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma 13.308.209 lei.
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Modernizare drum comunal
Administrației
Coumna Hoghiz, județul Brașov
Autor: Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat

2033 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma 8.211.015 lei.
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Drum ocolitor localiatea Fântâna
Administrației
Coumna Hoghiz, județul Brașov
Autor: Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Modernizare drum comunal, DC 25 Se
propune
respingerea
km 0+000-km7+ 650, DN 13 amendamentului intrucat:
Bogata-Dopca-Mateiaș.
-Nu se specifica sursa de finantare,
Valoare proiect 13.308.209 lei.
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
Drum ocolitor localiatea Fântâna,
între km 20+100, km 21+640 pe
DN1.
Valoare proiect 8.211.015 lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
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poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
2034 Anexa nr. 03 / 15 / 26 - Ministerul Majorarea cu suma 77.372,55 lei
Dezvoltării Lucrărilor Publice și lei
Administrației
Cămin Cultural extindere prin
mansardare și reabilitare, comuna
Augustin, județul Brașov
Autor: Alexandru-Marius Dunca

Extindere Cămin Cultural prin
mansardare și reabilitare, valoarea
totală a proiectului 901.675,83 lei,
suma necesară rămasă fiind de
77.372,55 lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Înfințare rețea de canalizare și stație
de epurare, valoarea totală a
proiectului fiind de 13.151.353,25
lei, suma necesară rămasă fiind de
12.621.272 lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

În derulare Etapa I-a Canalizare cu
un contract în valoare 4.464.789,63
lei plus 848.310 lei TVA și pentru
execuția etapei a II a care să
cuprindă restul de locuințe de pe
raza UAT Teliu suma necesară
estimată este de 10.626.200 lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Extindere rețea de canalizare și
extindere alimentare rețea cu apă în
cartierele Coacăze, Tineretului și
Păcii.
Rețea de canalizare și introducere

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
1150

Grupul Parlamentar PSD Senat
2035 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma 12.621.272 lei.
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Înfințare rețea de canalizare și
Administrației
stație
de
epurare,
comuna
Augustin, județul Brașov.
Autor: Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat

2036 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma 15.939.299,63
Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației
Canalizare comuna Teliu, județul
Brașov
Autor:
Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat
2037 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma 6.000.000,00
Dezvoltării Lucrărilor Publice și lei
Administrației
Canalizare
comuna
Vulcan,
județul Brașov

Autor: Alexandru-Marius Dunca

alimentare cu apă în cartierul Romi.

Grupul Parlamentar PSD Senat
2038 Anexa nr. 03 / 15 / 27 - Ministerul Majorarea cu suma 1.500.000,00 Reabilitare drumuri în comuna
Dezvoltării Lucrărilor Publice și lei
Vulcan, satul Colonia 1 Mai.
Reabilitare drumuri comunale
Administrației
comuna Vulcan, județul Brașov
Autor: Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat
2039 Anexa nr. 03 / 15 / 02 - Ministerul Majorarea cu suma 2.500.000,00
Dezvoltării Lucrărilor Publice și lei
Administrației
Construire dispensar, sat Colonia 1
Mai, comuna Vulcan, județul
Brașov

Autor:
Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Inexisteanța unui cabinet medical la
o localitate cu o populație de 900
locuitori aflați la distanța de 5 km de
dispensarul din localitatea Vulcan.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Amenajarea unei gondole de 10
locuri cu o capacitate de 2400
persoane/oră, cu plecare de la staţia
Cheişoara - Râşnov şi sosire în zona
mediană a Pârtiei Lupului. În zona
de plecare a staţiei Cheişoara vor fi
amenajate două parcări, totalizând
600 de locuri. Capacitatea maximă a
domeniului schiabil va creşte cu
48%, de la 4.300 la 6.200 schiori pe
zi.
Amenajarea de noi pârtii, astfel încât
suprafaţa domeniului schiabil va

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.

Autor: Alexandru-Marius Dunca
Grupul Parlamentar PSD Senat
cu
suma
2040 Anexa nr. 03 / 15 / 27, cod program Majorarea
1324, cod ordonator 15 / 26369185 - 155.840.000,00 lei
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor
Publice și Administrației
Extindere domeniul schiabil etapa
II,
Poiana
Brașov,
municipiul
Brașov,
județul
Brașov

potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
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2041 Anexa 3/15/02/
Cap.5001/Grupa 51/Art.2/alin.06/
Retehnologizarea centralelor termice
si electrice de termoficare.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu
1.461.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 1.461.000 mii lei
a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/02/ Cap.5001/Grupa
51/Art.2/alin.06/
la
bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației, în
vederea realizării obiectivului
„Modernizarea CET uri în
municipiul București”

creşte cu 33%, de la 75 ha la 100 ha.
De asemenea, lungimea cumulată a
pârtiilor va creşte la aproximativ 30
km. Amenajarea unui lac de
acumulare în zona Cheişoara cu un
volum de aproximativ 100.000 mc.
Lacul Ruia şi lacul Cheişoara vor fi
interconectate şi vor putea fi
alimentate, în principal, cu apă
provenită din captările de primăvară.
Proiectul are ca scop modernizarea
CET urilor din municipiul București,
prin alocarea de către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
a
sumelor
menționate,
către
Societatea
Comercială
Electrocentrale
București S.A..

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Sursa de finanțare: fondul de rezervă exerciţiului bugetar
Autori:
aflat la dispoziția PM și acțiuni
Senatori – Gabriela FIREA, generale ale MFP.
Adrian
STREINU
CERCEL,
Gabriel MUTU, Daniel-Cătălin
ZAMFIR.
Deputați – Daniel FLOREA, Oana
Consuela FLOREA, Nicoleta
Matilda GOLEAC, Carmen Ileana
MIHĂLCESCU,
Rodica
NASSAR,
Dan
Cristian
POPESCU, Alexandru RAFILA,
Daniel TUDORACHE, Adriana
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Diana TUȘA.
2042 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15/02
Capitol 7001
Grupă 55
Articol 01
Alineatul 12 Investiții ale agenților
economici cu capital de stat

Se suplimentează cu suma de
68.244 mii lei fondurile alocate în
categoria I (credite de angajament)
în vederea realizării de către
Compania Națională de Investiții a
obiectivului de investiții
Reabilitare Centru Sociocultural Călărași (fostul Palat
Administrativ) imobil situat în
mun. Călărași, strada Sloboziei nr.
9 – 11, proiectare și execuție
Se suplimentează cu suma de 904
mii lei fondurile alocate în
categoria II (credite bugetare) în
vederea realizării de către
Compania Națională de Investiții a
obiectivului de investiții
Reabilitare Centru Sociocultural Călărași (fostul Palat
Administrativ) imobil situat în
mun. Călărași, strada Sloboziei nr.
9 – 11, proiectare
Autor:
Senator Nicușor CIONOIU
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului:
Imobilul cunoscut sub denumirea de
Palatul Administrativ este o clădire
reprezentativă pentru municipiul
Călărași, aflată în momentul de față
într-o stare ce nu face cinste
statutului de monument arhitectural.
În prezent clădirea este utilizată doar
într-un procent de 35 % ca sediu al
Instituției Prefectului, restul clădirii
neutilizate fiind supusă unui grad
rapid de degradare.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Reabilitarea clădirii și acordarea
destinației de Centru Socio-cultural
reprezintă o necesitate stringentă atât
pentru stoparea degradării acestui
monument arhitectural reprezentativ
cât și pentru crearea unui spațiu
socio-cultural atât de necesar
instituțiilor de cultură și cetățenilor
județului Călărași
Sursa de finanțare:
diminuarea Fondului de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50,
Titlul V, art. 01) cu suma de 904
mii lei

Se propune suplimentarea cu
2043 Anexa 3/15/27
Cod Program 1284
20000 mii lei a creditelor bugetare Stingere datorii acumulate
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute în Anexa 3/15/27 la

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
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Publice și Administrației

bugetul Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice Cod program
1284 , pentru Spitalul Județean Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Reșița.
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Autor : senator Ion MOCIOALCĂ
Grupul parlamentar PSD

Se propune suplimentarea cu
2044 Anexa 3/15/27
Cod Program 1284
10000 mii lei a creditelor bugetare
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute în Anexa 3/15/27 la
Publice și Administrației
bugetul Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice Cod program
1284 , pentru Spitalul Municipal
de Urgență Caransebeș
Autor : senator Ion MOCIOALCĂ
Grupul parlamentar PSD

2045 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 1.800 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: fondul de rezervă publice, Fondul de rezervă la
aflat la dispoziția PM și acțiuni dispoziţia
Guvernului
se
generale ale MFP
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Stingere datorii acumulate

Extindere rețea de canalizare în satul
Cămărașu, comuna Cămărașu, jud.
Cluj (există SF). Valoare estimată
1.800.000
lei.
Dezvoltare
infrastructură rurală-investiție nouă,
fără posibilitate de finanțare
imediată din bugetul local

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanţare: Fondul de principali de credite pe bază de
rezervă bugetară la dispoziţia Hotărâre a Guvernului pentru
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Guvernului

2046 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 8.400 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2047 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 998 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Modernizare
drumuri
comuna
Cămărașu jud. Cluj (există SF).
Valoare estimată 8.400.000 lei.
Dezvoltare infrastructură ruralăinvestiție nouă, fără posibilitate de
finanțare imediată din bugetul local

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanțare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Amenajare curte primărie Cămărașu,
jud. Cluj ( există autoriz. De
constr.). 998.000 lei. Dezvoltare
infrastructură rurală-investiție nouă,
fără posibilitate de finanțare
imediată din bugetul local

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2048 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Inființare sistem de distribuție gaze Se
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul naturale în localitățile Mociu, amendamentului intrucat:-Sursa de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Ghirișu Roman, Turmași, Boteni, finanţare nu poate fi avută în vedere
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Administrației, cu 17.856 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2049 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 17.756 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2050 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 13.030 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

com. Mociu, jud. Cluj. ( există SF,
PT). Valoare estimată 17.855.985
lei. Dezvoltare infrastructură ruralăinvestiție nouă, fără posibilitate de
finanțare imediată din bugetul local
Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Înființare rețea de canalizare și stație
de epurare în localitatea Soporu de
Câmpie, com Frata, jud.Cluj. ( există
SF, PT) . ). Valoare estimată
17.755.402,69 lei – în curs de
depunere la CNI.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Modernizare drumuri de interes
local în sat Soporu de Câmpieasfaltare 13 km, com Frata, jud. Cluj
( există SF, PT si CF pt drumuri)
Valoare estimată 13.030.038,69 leiîn curs de depunere la CNI

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
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finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
2051 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 13.169 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2052 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 29.100 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Modernizare infrastructură rutieră in
sat Frata, com Frata, jud Clujasfaltare 12,5 km ( există SF, PT si
CF pt drumuri) Valoare estimată
13.169.120,00 lei- în curs de
depunere la CNI.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Înființare rețea de canalizare
menajeră cu stație de epurare în
localitatea Beliș, - 16 km ( există
SF) com Beliș, jud Cluj. Valoare
estimată 6.000.000 Eur, aprox
29.100.000 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2053 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Infiinţare reţea de apă potabilă cu Se
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul staţie de pompare in loc Beliş- 7km amendamentului intrucat:-Sursa de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și com. Beliş, jud Cluj. Valoare finanţare nu poate fi avută în vedere
1157

Administrației, cu 12.125 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

estimată 2.500.000
12.125.000 lei

Eur,

aprox întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanţare: Fondul de dispoziţia
Guvernului
se
rezervă bugetară la dispoziţia repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

2054 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Modernizare drum în com. Beliş, jud
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul Cluj. 20 km. Valoare estimată
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 5.000.000 Eur, aprox 24.250.000 lei
Administrației, cu 24.250 mii lei.
Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Autor:
Guvernului
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2055 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 1.213 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Construire Cămin Cultural în
localitatea Giurcuţa de Sus, com
Beliş, jud. Cluj.250 mp ( există
SF)Valoare estimată 250.000 Eur,
aprox 1.212.500 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanţare: Fondul de dispoziţia
Guvernului
se
rezervă bugetară la dispoziţia repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
2056 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 9.700 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2057 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 43.650 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Infiinţare reţea de apă potabilă cu
staţie de pompare in loc Smida, com.
Beliş, jud Cluj. 6 km ( există SF)
Valoare estimată 2.000.000 Eur,
aprox 9.700.000 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanţare: Fondul de dispoziţia
Guvernului
se
rezervă bugetară la dispoziţia repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Inființare Pârtie de schi în localitatea
Beliș, com. Beliș, jud Cluj. 5 km.
Valoare estimată 9.000.000 Eur,
aprox 43.650.000 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
Guvernului
se
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2058 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Modernizare tramă stradală în zona Se
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul centrală din comuna Apahida, com. amendamentului intrucat:-Sursa de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Apahida, jud.Cluj. Valoare estimată finanţare nu poate fi avută în vedere
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Administrației, cu 5.520 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2059 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 5.842 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2060 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 2.896 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

5.520.000 lei + TVA. Are doc tehn ec. completă. Se află în procedură de
licitație pt execuție din fonduri
proprii. Se caută și alte soluții de
finanțare.

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Sursa de finanţare: Fondul de Hotărâre a Guvernului pentru
rezervă bugetară la dispoziţia finanţarea unor cheltuieli urgente
Guvernului
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Proiectare și execuție pentru
extinderea
și
modernizarea
sistemului de iluminat public în
comuna Apahida, com. Apahida,
jud. Cluj. ( există SF ) Se caută surse
de finanțare Valoare estimată
5.841.382,6 lei + TVA
Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Proiectare și execuție rețea de
canalizare în satul Dezmir, străzile
Toamnei, Fântânele și Trandafirilor.
Com. Apahida, jud. Cluj. Există
contractul semnat pentru proiectare
și execuție din fonduri proprii. Se
caută și alte surse de finanțare.
Valoare estimată 2,895.877,83 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Sursa de finanţare: Fondul de Hotărâre a Guvernului pentru
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rezervă bugetară
Guvernului
2061 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 134.224 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2062 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 10.074 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

la

dispoziţia finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

„Schi în România, Staţiunea
Băişoara,
comuna
Băişoara,
judetul Cluj” – 134.224.015,00 lei.
Proiect complet (depus pentru
finanțare la CNI -decembrie 2020)

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanţare: Fondul de dispoziţia
Guvernului
se
rezervă bugetară la dispoziţia repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Modernizarea
şi
asfaltarea
drumurilor comunale si strazilor din
loc. comunei – lungime de 19.5 km
– etapa II. CNI 22.07.2020.
Autorizatie de contruire; Achizitie
finalizata. Com. Jucu, jud. Cluj.
Valoare estimată: 10.074.356 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanţare: Fondul de principali de credite pe bază de
rezervă bugetară la dispoziţia Hotărâre a Guvernului pentru
Guvernului
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2063 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Camin cultural in loc. Jucu de Se
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul Sus.CNI 22.07.2020. SF actualizat. amendamentului intrucat:-Sursa de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Com. Jucu, jud. Cluj. Valoare finanţare nu poate fi avută în vedere
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Administrației, cu 6.326 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2064 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 11.900 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2065 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 8.925 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

estimată: 6.325.825 lei

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Bazin de inot acoperit in loc. Jucu
de Mijloc. CNI 22.07.2020. SF in
lucru. Com. Jucu, jud. Cluj. Valoare
estimată: 11.900.000 lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului
Ordonatori
repartizează
unor
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Sala de sport in loc. Jucu de Mijloc.
CNI 22.07.2020. Cerere finantare
depusa. Com. Jucu, jud. Cluj.
Valoare estimată: 8.925.000 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1162

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
2066 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 12.436 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2067 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 6.696 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Retea de canalizare menajera si
racorduri de canalizare in loc.
Gadalin si Visea. CNI 22.07.2020.
Cerere preluare lucrare in executie.
Com. Jucu, jud. Cluj. Valoare
estimată: 12.433.637 lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Bloc cu 24 apartamente locuinte
sociale in loc. Jucu Herghelie.
MLPDA
11.11.2020.
Cerere
finantare in continuare 2021. Com.
Jucu, jud. Cluj. Valoare estimată:
6.696.124 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2068 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Centre civice in loc comunei Jucu. Se
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul In asteptarea deschiderii liniei de amendamentului intrucat:-Sursa de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și finantare. SF in lucru. Com. Jucu, finanţare nu poate fi avută în vedere
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Administrației, cu 35.700 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2069 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 10.606 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2070 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 7.223 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

jud.
Cluj.
Valoare
35.700.000 lei

estimată: întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanţare: Fondul de dispoziţia
Guvernului
se
rezervă bugetară la dispoziţia repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Modernizarea
şi
asfaltarea
drumurilor comunale si strazilor in
comuna Jucu, jud.Cluj – etapa III. In
asteptarea deschiderii liniei de
finantare. Proiect tehnic autorizatie
construire.
Valoare estimată: 10.606.054 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
unor
Ordonatori
repartizează
Sursa de finanţare: Fondul de principali de credite pe bază de
rezervă bugetară la dispoziţia Hotărâre a Guvernului pentru
Guvernului
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Modernizare infrastructură rutieră în
localit. Viișoara și Urca, comuna
Viișoara, jud. Cluj. Depus la CNI
sub nr. 5934/ 02.09.2020. DALI și
PT. Valoare estimată: 7.223.000 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanţare: Fondul de dispoziţia
Guvernului
se
rezervă bugetară la dispoziţia repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1164

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
2071 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 3.000 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2072 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 500 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Modernizare străzi în localitatea
Viișoara, com, Viișoara, jud.
Cluj.Documentație completă. Proiect
aflat în implementare din bugetul
local. Valoare estimată: 3.000.000
lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Modernizare și dotare cămine
culturale în comuna Viișoara, jud.
Cluj. Proiect aflat în implementare
în cadrul PNDR, submăsura 7.6.
Documentație completă.
Valoare
necesară
estimată
(cheltuielile neeligibile ): 500.000
lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Sursa de finanţare: Fondul de Hotărâre a Guvernului pentru
rezervă bugetară la dispoziţia finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Guvernului
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2073 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Modernizare străzi în comuna Se
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul Chinteni -lungime de 22 km, județul amendamentului intrucat:-Sursa de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Cluj. Valoare estimată 65.654.125 finanţare nu poate fi avută în vedere
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Administrației, cu 65.654 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2074 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 6.457 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2075 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 15.807 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
+TVA lei

Reabilitare drum vicinal Săliștea
Veche – Vechea, din comuna
Chinteni, Județul Cluj. Valoare
estimată 6.456.626 +TVA lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Reabilitare drum Vicinal Chinteni –
Pădureni. Com. Chinteni, jud. Cluj.
Valoare estimată 15.807.453 +TVA
lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
2076 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 29.057 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2077 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 30.235 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Sistem centralizat de canalizare ape
uzate menajere în satele Pădureni și
Feiurdeni cu stație de epurare în
satul Feiurdeni, comuna Comuna
Chinteni. Com Chinteni, jud. Cluj.
Valoare estimată 29.056.706,789 lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Extindere rețea de energie electrică
și extindere iluminat public cartier
Zona Lac Chinteni. Com. Chinteni,
jud.
Cluj.
Valoare
estimată
30.235.365,45 +TVA lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de dispoziţia
rezervă bugetară la dispoziţia repartizează
unor
Ordonatori
Guvernului
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2078 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Modernizare drum comunal DC 147 Se
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul Feiurdeni 6,3 km asfaltare, comuna amendamentului intrucat:-Sursa de
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Chinteni, județul Cluj. Valoare finanţare nu poate fi avută în vedere
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Administrației, cu 9.054 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2079 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 18.564 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

estimată 9.053.359 +TVA lei

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanţare: Fondul de publice, Fondul de rezervă la
rezervă bugetară la dispoziţia dispoziţia
Guvernului
se
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Extinderea sistemului de alimentare
cu apă potabilă și canalizare, în
localitatea Chinteni, județul Cluj –
ZONA LAC CHINTENI. Com.
Chinteni, jud. Cluj. Valoare estimată
18.563.326,56 +TVA lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

2080 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută Sediu Administrativ Chinteni. Com.
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul Chinteni, jud. Cluj. Valoare estimată
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 19.236.563 +TVA lei
Administrației, cu 19.237 mii lei.
Sursa de finanţare: Fondul de
Autor:
rezervă bugetară la dispoziţia
Vasile Dîncu
Guvernului
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1168

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
2081 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării, Se suplimentează suma prevăzută
Lucrărilor Publice și Administrației în anexa 3, pentru Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu 7.969 mii lei.
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

2082 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 32.000 mii de
lei
în
vederea
realizării
obiectivului
de
investiție
,,Construire Muzeu de Artă
Vizuală Galați”

Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

Sistem centralizat de canalizare a
apelor uzate menajere cu staţie de
epurare în localitatea Satu lung,
comuna Chinteni, judeţul Cluj.
Valoare
estimată
7.968.448,99+TVA lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanţare: Fondul de repartizează
unor
Ordonatori
rezervă bugetară la dispoziţia principali de credite pe bază de
Guvernului
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Acest obiectiv este necesar a se
realiza deoarece este singurul Muzeu
ce se construiește în România după
anul 1989. Proiectul sediului
Muzeului de Artă Vizuală care se
construiește în Galați a fost premiat
de
Ordinul
Arhitecților
din
România.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
32.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice
și
Administrațieianexa
nr.3/15/02
Capitolul
5001
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
55, Titlul VII ”Alte transferuri”,
articolul 01 ”Transferuri interne”,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Potrivit art.5 din anexa 3 la
Ordonanța Guvernului nr.25/2001
privind
înfiinţarea
Companiei
Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. întocmeşte
pentru fiecare subprogram în parte
lista-sinteză a obiectivelor propuse a
fi finanţate
şi o transmite
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației pentru a fi
aprobată prin ordin al ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice şi
administraţiei.
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2083 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 68.000 mii de
lei
în
vederea
realizării
obiectivului
de
investiție
,,Reabilitare conductă de apă brută
Firul 4 Priza Dunării Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

2084 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Grupul Parlamentar PSD
Alocarea sumei de 80.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Construcție Sală Polivalentă –
oraș Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2085 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,

Alocarea sumei de 9.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Realizarea rețelei de distribuție
de gaz natural – oraș Tg. Bujor,
județul Galați”

Alineat 12 ”Investiții ale agenților
economici cu capital de stat”
Acest obiectiv este necesar a se
realiza deoarece asigură sursa de apă
potabilă pentru Municipiul Galați.
Sursa
de
finanțare:
Legea
bugetului de stat - 2021 – anexa
nr.3/15/02
Capitolul
5001
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
55, Titlul VII ”Alte transferuri”,
articolul 01 ”Transferuri interne”,
Alineat 12 ” Investiții ale agenților
economici cu capital de stat”
Prin realizarea acestui obiectiv,
Patinoarul din Galați se extinde și se
transformă într-o sală polivalentă ce
poate ajunge la 5100 de locuri cu
toate dotările necesare performanței
sportive.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
80.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește conectarea consumatorilor
casnici și industriali la rețeaua de
gaze naturale din orașul Tg. Bujor,
județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare menţionată nu
poate fi avută în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin
acestei
institutii pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
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articolul 02 ”Transferuri de capital”

2086 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

2087 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Sursa de finanțare Diminuarea cu
9.000 mii lei a sumelor atribuite
Autori:
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 1.250 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește asfaltarea tuturor străzilor
,,Asfaltare străzi– oraș Tg. Bujor, din orașul Tg. Bujor, județul Galați.
județul Galați”
Sursa de finanțare Diminuarea cu
Autori:
1.250 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Grupul Parlamentar PSD
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 155 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Realizarea
studiului
de
fezabilitate pentru introducerea
rețelei de canalizare în comuna
Bălăbănești, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea unui studiu de
fezabilitate pentru introducerea
rețelei de canalizare în comuna
Bălăbănești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
155 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
1171

Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD
2088 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 155 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Realizarea
studiului
de
fezabilitate pentru introducerea
rețelei de gaz metan în comuna
Bălăbănești, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2089 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 4.320 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Înființare rețele de distribuție
gaze naturale în satele Bălășești,
Ciureștii-Noi, Ciurești și Pupezeni
în comuna Bălășești, județul
Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea unui studiu de
fezabilitate pentru introducerea
rețelei de gaz metan în comuna
Bălăbănești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
155 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale în satele
Bălășești, Ciureștii-Noi, Ciurești și
Pupezeni în comuna Bălășești,
județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
4.320 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2090 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 23.609 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Reabilitarea și modernizarea
rețelei de drumuri de interes local
în comuna Bălășești (satele
Bălășești, Ciureștii-Noi, Ciurești și
Pupezeni), județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2091 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 21.400 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înființare rețele de distribuție
gaze naturale în comuna Băleni,
județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2092 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,

Alocarea sumei de 8.950 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Reabilitarea și modernizarea
rețelei de drumuri de interes local
în comuna Băleni, județul Galați”

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în comuna Bălășești
(satele Bălășești, Ciureștii-Noi,
Ciurești și Pupezeni), județul Galați
Sursa de finanțare Diminuarea cu
23.609 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale în comuna
Băleni, județul Galați
Sursa de finanțare Diminuarea cu
21.400 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ” Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în comuna Băleni,
județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
1173

Autori:

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

articolul 02 ”Transferuri de capital”

2093 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Sursa de finanțare Diminuarea cu
8.950 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 5.000 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului ,, urmărește
realizarea
extinderii
Extindere rețea de canalizare în rețelei de canalizare în comuna
comuna Băleni, județul Galați”
Băleni, județul Galați

Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2094 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 10.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Construire rețea de canalizare în
satele Roșcani și Băneasa din
comuna Băneasa, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius

Sursa de finanțare Diminuarea cu
5.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește construirea rețelei de
canalizare în satele Roșcani și
Băneasa din comuna Băneasa,
județul Galați
Sursa de finanțare Diminuarea cu
10.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2095 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 4.360 mii lei în
vederea realizării obiectivului
Modernizare și dotare școală sat
Băneasa din comuna Băneasa,
județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2096 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Înființarea dispensarului medical
sat Pleșa, comuna Berești – Meria,
județul Galați”

5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea și dotarea
școlii din sat Băneasa comuna
Băneasa, județul Galați”
Sursa de finanțare Diminuarea cu
4.360 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea dispensarului
medical sat Pleșa, comuna Berești –
Meria, județul Galați.

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
propune
respingerea
2097 Legea bugetului de stat -2021 – Alocarea sumei de 4.900 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește
realizarea
extinderii amendamentului intrucat:-Sursa de
1175

”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf ,,Extindere rețea de canalizare în
51, Titlul VI ”Transferuri între comuna Brăhășești, județul Galați”
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2098 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 26.120 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înființare rețele de distribuție
gaze
naturale
în
comuna
Brăhășești, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2099 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 5.200 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Extindere rețea de canalizare în
comuna
Buciumeni,
județul
Galați”
Autori:

rețelei de canalizare în comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Brăhășești, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
4.900 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Hotărâre a Guvernului pentru
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de finanţarea unor cheltuieli urgente
rezervă”, articolul 01 ”Fond de sau neprevăzute apărute în timpul
rezervă bugetară la dispoziția exerciţiului bugetar
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție gaze naturale în comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Brăhășești, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
26.120 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Hotărâre a Guvernului pentru
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de finanţarea unor cheltuieli urgente
rezervă”, articolul 01 ” Fond de sau neprevăzute apărute în timpul
rezervă bugetară la dispoziția exerciţiului bugetar
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește
realizarea
extinderii amendamentului intrucat:-Sursa de
rețelei de canalizare în comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Buciumeni, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
5.200 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
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Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD
2100 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 32.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înfiinţarea
sistemului
de
distribuţie de gaze naturale în
Cosmeşti, Băltăreţi, Satu Nou,
Furcenii Vechi, Furcenii Noi,
comuna Cosmești, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2101 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 4.350 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Asfaltare drumuri comunale
comuna Costache Negri, județul
Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înfiinţarea sistemului de
distribuţie de gaze naturale în
Cosmeşti, Băltăreţi, Satu Nou,
Furcenii Vechi, Furcenii Noi,
comuna Cosmești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
32.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ” Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește asfaltarea tuturor străzilor
din comuna Costache Negri, județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
4.350 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1177

2102 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 575 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Modernizarea și asfaltarea tuturor
drumurilor comunale în comuna
Corod, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește asfaltarea tuturor străzilor
din comuna Corod, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
575 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestui obiectiv
urmărește extinderea sistemului
alimentare cu apă potabilă
canalizare pentru toți cetățenii
comuna Corod, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Grupul Parlamentar PSD
2103 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 350 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Extinderea
sistemului
de
alimentare cu apă potabilă și
canalizare pentru toți cetățenii în
comuna Corod, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2104 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 22.500 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Înființarea rețelei de distribuție
gaze naturale, în comuna Cuca
județul Galați”

se
de
și
în

Sursa de finanțare Diminuarea cu
350 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale, în comuna
Cuca județul Galați”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
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Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2105 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 10.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Extinderea rețelei de canalizare 37 de kilometri în comuna Cuca,
județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2106 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.200 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Înființarea rețelei de canalizare și
a stației de epurare în comuna
Cudalbi, județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

22.500 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezerva”, articolul 01 ” Fond de
rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei de
canalizare - 37 de kilometrii în
comuna Cuca, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
10.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare și a stației de epurare în
comuna Cudalbi, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.200 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2107 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 120.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție de
gaze naturale în comuna Cudalbi,
județul Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2108 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.600 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Modernizarea a 20 km de
drumuri comunale și sătești pentru
toate satele comunei Drăgușeni,
județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2109 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,

Alocarea sumei de 1.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei electrice în
toate zonele unde sunt construcții
noi (2.5 km) în comuna Drăgușeni,

Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție de gaze naturale în finanţare nu poate fi avută în vedere
comuna Cudalbi, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
120.000 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Hotărâre a Guvernului pentru
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de finanţarea unor cheltuieli urgente
rezervă”, articolul 01 ”Fond de sau neprevăzute apărute în timpul
rezervă bugetară la dispoziția exerciţiului bugetar
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește modernizarea a 20 km de amendamentului intrucat:-Sursa de
drumuri comunale și sătești pentru finanţare nu poate fi avută în vedere
toate satele comunei Drăgușeni, întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
județul Galați.
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare Diminuarea cu dispoziţia
Guvernului
se
2.600 mii lei a sumelor atribuite repartizează
unor
Ordonatori
Ministerului Finanțelor - Acțiuni principali de credite pe bază de
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul Hotărâre a Guvernului pentru
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, finanţarea unor cheltuieli urgente
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de sau neprevăzute apărute în timpul
rezervă”, articolul 01 ”Fond de exerciţiului bugetar
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește extinderea rețelei electrice amendamentului intrucat:-Sursa de
în toate zonele unde sunt construcții finanţare nu poate fi avută în vedere
noi (2.5 km) în comuna Drăgușeni, întrucât potrivit art. 30 din Legea
Județul Galați.
nr. 500/2002 privind finanţele
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articolul 02 ”Transferuri de capital”

județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2110 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 5.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extindere rețea de canalizare și
racordarea locuințelor la sistemul
de canalizare aflat în localitatea
Fârțănești, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2111 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 1.183 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei electrice în
zonele cu locuințe noi în Foltești și
Stoicani, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei de
canalizare și racordarea locuințelor
la sistemul de canalizare aflat în
localitatea Fârțănești, județul Galați
Sursa de finanțare Diminuarea cu
5.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei electrice
în zonele cu locuințe noi în Foltești
și Stoicani, județul Galați
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.183 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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Grupul Parlamentar PSD

2112 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 7.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de canalizare în
satul Stoicani, comuna Foltești,
județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2113 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 17.962 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Modernizarea rețelei de drumuri
de interes local, în comuna
Frumușița, județul Galați”.

Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare în satul Stoicani, comuna
Foltești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
7.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea rețelei de
drumuri de interes local, în comuna
Frumușița, județul Galați.

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare Diminuarea cu
17.962 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
propune
respingerea
2114 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 3.973 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește
refacerea
zonelor amendamentului intrucat:-Sursa de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Refacerea zonelor calamitate calamitate LOT1 + LOT2 + LOT3, finanţare nu poate fi avută în vedere
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51, Titlul VI ”Transferuri între LOT1 + LOT2 + LOT3, în în comuna Frumușița, județul Galați.
unități ale administrației publice”, comuna
Frumușița,
județul
articolul 02 ”Transferuri de capital” Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
3.973 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Autori:
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Senator Humelnicu Marius
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Senator Laura Georgescu
rezervă bugetară la dispoziția
Grupul Parlamentar PSD
Guvernului”
2115 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 11.213 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - în vederea realizării obiectivului urmărește asfaltarea tuturor străzilor
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Asfaltarea tuturor străzilor din din comuna Fundeni, județul Galați.
51, Titlul VI ”Transferuri între comuna Fundeni, județul Galați”.
unități ale administrației publice”,
Sursa de finanțare Diminuarea cu
11.213 mii lei a sumelor atribuite
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
2116 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 34.342 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție
gaze naturale din comuna Fundeni,
județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție gaze naturale din comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Fundeni, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
34.342 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Hotărâre a Guvernului pentru
1183

Grupul Parlamentar PSD

2117 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 30.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție a
gazelor naturale în toate satele
comunei Gohor, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2118 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 22.822 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Canalizare și stație de epurare
pentru întreaga comună – în satele
Grivița și Călmățui din comuna
Grivița, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție a gazelor naturale în toate
satele comunei Gohor, județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
30.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea sistemului de
canalizare și stație de epurare pentru
întreaga comună – în satele Grivița
și Călmățui din comuna Grivița,
județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
22.822 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2119 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 22.870 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție
gaze naturale din comuna Grivița,
județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2120 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.500 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Asfaltarea tuturor străzilor din
comuna Independența, județul
Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2121 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 1.300 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei de distribuție
gaze naturale pe străzile unde nu
există,
pentru
posibilitatea
racordării tuturor gospodăriilor din
comuna Independența, județul

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție gaze naturale din comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Grivița, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
22.870 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Hotărâre a Guvernului pentru
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de finanţarea unor cheltuieli urgente
rezervă”, articolul 01 ”Fond de sau neprevăzute apărute în timpul
rezervă bugetară la dispoziția exerciţiului bugetar
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește asfaltarea tuturor străzilor amendamentului intrucat:-Sursa de
din comuna Independența, județul finanţare nu poate fi avută în vedere
Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
2.500 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Hotărâre a Guvernului pentru
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de finanţarea unor cheltuieli urgente
rezervă”, articolul 01 ”Fond de sau neprevăzute apărute în timpul
rezervă bugetară la dispoziția exerciţiului bugetar
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește extinderea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
distribuție gaze naturale pe străzile finanţare nu poate fi avută în vedere
unde nu există, pentru posibilitatea întrucât potrivit art. 30 din Legea
racordării tuturor gospodăriilor din nr. 500/2002 privind finanţele
comuna
Independența,
județul publice, Fondul de rezervă la
Galați.
dispoziţia
Guvernului
se
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Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD
2122 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 30.896 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființare sistem de distribuție
gaze naturale în comuna Jorăști,
județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2123 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 28.413 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Reabilitare sistem de canalizare și
stație de epurare în comuna
Jorăști, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.300 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea unui sistem de
distribuție gaze naturale în comuna
Jorăști, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
30.896 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește reabilitarea sistemului de
canalizare și stație de epurare în
comuna Jorăști, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
28.413 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
1186

2124 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 100.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Proiect de apă și canalizare 50
km în comuna Matca, județul
Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2125 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.500 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea
și
modernizarea
sistemului de alimentare cu apă
din comuna Măstăcani, județul
Galați”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2126 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între

Alocarea sumei de 15.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de canalizare și
a stației de epurare în satele

rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea rețelei de
alimentare cu apă și canalizare din
comuna Matca, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
100.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
extinderea
și
modernizarea
sistemului
de
alimentare cu apă din comuna
Măstăcani, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.500 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare și a stației de epurare în
satele Măstăcani și Chiraftei din

exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
1187

unități ale administrației publice”, Măstăcani și Chiraftei din comuna comuna Măstăcani, județul Galați.
articolul 02 ”Transferuri de capital” Măstăcani, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
15.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Senator Laura Georgescu
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
2127 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 150 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește alimentarea cu gaze în
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Alimentare cu gaze în comuna comuna Movileni, județul Galați.
51, Titlul VI ”Transferuri între Movileni, județul Galați”.
unități ale administrației publice”,
Sursa de finanțare Diminuarea cu
150 mii lei a sumelor atribuite
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

2128 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru

Alocarea sumei de 1.500 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește asfaltarea străzilor din
“Asfaltarea străzilor din comuna comuna Movileni, județul Galați.
Movileni, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.500 mii lei a sumelor atribuite
Autori:
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Grupul Parlamentar PSD
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1188

rezervă”, articolul 01 ”Fond de finanţarea unor cheltuieli urgente
rezervă bugetară la dispoziția sau neprevăzute apărute în timpul
Guvernului”
exerciţiului bugetar
2129 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 2.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea
sistemului
de
canalizare în satul Munteni,
comuna Munteni, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2130 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 7.800 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Extinderea
sistemului
de
distribuție gaze naturale în satele
Ungureni și Țigănești, comuna
Munteni, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea sistemului de
canalizare în satul Munteni, comuna
Munteni, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea sistemului de
distribuție gaze naturale în satele
Ungureni și Țigănești, comuna
Munteni i, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare Diminuarea cu
7.800 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
propune
respingerea
2131 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de – 5.925 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se Se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - în vederea realizării obiectivului urmărește înființarea sistemului de amendamentului intrucat:-Sursa de
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”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Înființarea
sistemului
de canalizare în comuna Nămoloasa,
51, Titlul VI ”Transferuri între canalizare în comuna Nămoloasa, județul Galați.
unități ale administrației publice”, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
articolul 02 ”Transferuri de capital”
5.925 - mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Humelnicu Marius
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Senator Laura Georgescu
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Grupul Parlamentar PSD
Guvernului”
Legea
bugetului
de
stat
2021
–
Alocarea
sumei
de
4.500
mii
lei
în
Prin realizarea acestui obiectiv se
2132
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește înființarea rețelei de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Înființarea rețelei de canalizare și canalizare și stație de epurare și
51, Titlul VI ”Transferuri între stație de epurare și înființare rețea înființare rețea de gaze în comuna
unități ale administrației publice”, de gaze în comuna Negrilești, Negrilești, județul Galați.
articolul 02 ”Transferuri de capital” județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
4.500 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
2133 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 55.323 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - în vederea realizării obiectivului urmărește înființarea rețelei de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Înființarea rețelei de distribuție de distribuție de gaze în comuna
51, Titlul VI ”Transferuri între gaze în comuna Pechea, județul Pechea, județul Galați.
unități ale administrației publice”, Galați”.
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Sursa de finanțare Diminuarea cu
55.323 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Guvernului
se
dispoziţia
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
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Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD
2134 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 229 mii lei în
vederea continuării lucrărilor de
canalizare din cadrul “Proiectului
regional
de
dezvoltare
a
infrastructurii de apă și apă uzată
în județul Galați, în perioada 20142020” în comuna Piscu, județul
Galați
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2135 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 9.100 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Modernizarea rețelei de drumuri
de interes local” din comuna
Piscu, județul Galați.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește continuarea lucrărilor de
canalizare din cadrul “Proiectului
regional
de
dezvoltare
a
infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Galați, în perioada 20142020” în comuna Piscu, județul
Galați.

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Sursa de finanțare Diminuarea cu finanţarea unor cheltuieli urgente
229 mii lei a sumelor atribuite sau neprevăzute apărute în timpul
Ministerului Finanțelor - Acțiuni exerciţiului bugetar
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește modernizarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
drumuri de interes local din comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
Piscu, județul Galați.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
9.100 mii lei a sumelor atribuite dispoziţia
Guvernului
se
Ministerului Finanțelor - Acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul principali de credite pe bază de
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”, Hotărâre a Guvernului pentru
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Grupul Parlamentar PSD

2136 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 25.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție de
gaze în comuna Poiana, județul
Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2137 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 29.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea
sistemului
de
canalizare în comuna Poiana,
județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție de gaze în comuna
Poiana, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
25.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea sistemului de
canalizare în comuna Poiana, județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
29.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

propune
respingerea
2138 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 25.000 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se Se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - în vederea realizării obiectivului urmărește înființarea rețelei de amendamentului intrucat:-Sursa de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Înființarea rețelei de alimentare alimentare cu gaze în comuna finanţare nu poate fi avută în vedere
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51, Titlul VI ”Transferuri între cu gaze în comuna Priponești, Priponești, județul Galați.
unități ale administrației publice”, județul Galați”.
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Sursa de finanțare Diminuarea cu
25.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Senator Laura Georgescu
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
2139 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 40.000 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - în vederea realizării obiectivului urmărește înființarea rețelei de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Înființarea rețelei de alimentare alimentare cu apă și canalizare în
51, Titlul VI ”Transferuri între cu apă și canalizare în comuna comuna Priponești, județul Galați.
unități ale administrației publice”, Priponești, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
articolul 02 ”Transferuri de capital”
40.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Grupul Parlamentar PSD
Guvernului”
Legea
bugetului
de
stat
2021
–
Alocarea
sumei
de
700
mii
lei
în
Prin realizarea acestui obiectiv se
2140
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește extinderea rețelei de
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf “Extinderea rețelei de canalizare în canalizare în satele Rădești și
51, Titlul VI ”Transferuri între satele Rădești și Cruceanu din Cruceanu din comuna Rădești,
unități ale administrației publice”, comuna Rădești, județul Galați”.
județul Galați.
articolul 02 ”Transferuri de capital”
Sursa de finanțare Diminuarea cu
700 mii lei a sumelor atribuite
Autori:
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1193

Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2141 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 1.100 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Reabilitarea și modernizarea
serviciilor publice (dispensar uman
și dispensar veterinar) din comuna
Rădești, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2142 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea serviciilor publice
(dispensar uman și dispensar
veterinar) din comuna Rădești,
județul Galați
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.100 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea și racordarea la
rețeaua de gaze naturale din comuna
Scânteiești, județul Galați.

Alocarea sumei de 200 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea și racordarea la
rețeaua de gaze naturale din
comuna
Scânteiești,
județul
Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
200 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Grupul Parlamentar PSD
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2143 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 1.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Realizarea
sistemului
de
canalizare în Scânteiești și
racordarea la stația de epurare în
comuna
Scânteiești,
județul
Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

2144 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Grupul Parlamentar PSD
Alocarea sumei de 7.400 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de distribuție
gaze
naturale
din
comuna
Șendreni, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2145 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 25.408 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Modernizarea drumurilor locale
prin asfaltare din comuna Slobozia
Conachi, județul Galați”.

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea sistemului de
canalizare
în
Scânteiești
și
racordarea la stația de epurare în
comuna Scânteiești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
distribuție gaze naturale din comuna
Șendreni, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
7.400 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea drumurilor
locale prin asfaltare din comuna
Slobozia Conachi, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare Diminuarea cu publice, Fondul de rezervă la
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Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD
2146 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 25.540- mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de gaze
naturale din comuna Slobozia
Conachi, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2147 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 14.614 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Racordarea comunei Smulți la
rețeaua de gaze naturale, comuna
Smulți, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

25.408 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de gaze
naturale din comuna Slobozia
Conachi, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
25.540- mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
racordarea
comunei
Smulți la rețeaua de gaze naturale,
comuna Smulți, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
14.614 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2148 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Guvernului”
Alocarea sumei de 10.000 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
în vederea realizării obiectivului urmărește înființare rețea de
“Înființare rețea de canalizare în canalizare în comuna Smulți, județul
comuna Smulți, județul Galați”.
Galați.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2149 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 20.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Modernizarea drumurilor locale –
Suceveni și Rogojeni (11 km) din
comuna Suceveni, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2150 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,

Alocarea sumei de 20.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Reabilitarea și modernizarea
drumului de legătură dintre
Suceveni și Rogojeni din comuna

Sursa de finanțare Diminuarea cu
10.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește modernizarea drumurilor
locale – Suceveni și Rogojeni (11
km) din comuna Suceveni, județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
20.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea drumului de legătură
dintre Suceveni și Rogojeni din
comuna Suceveni, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
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articolul 02 ”Transferuri de capital”

Suceveni, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2151 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

2152 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 55.063 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Realizarea rețelei de alimentare
cu gaze și modernizare străzi în
comuna Tudor Vladimirescu,
județul Galați”.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
20.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea rețelei de
alimentare cu gaze și modernizare
străzi
în
comuna
Tudor
Vladimirescu, județul Galați.

Sursa de finanțare Diminuarea cu
55.063 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Grupul Parlamentar PSD
Guvernului”
Alocarea sumei de 6.200 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește extinderea rețelei de
“Extindere a rețelei de canalizare canalizare în comuna Țepu, județul
în comuna Țepu, județul Galați”.
Galați.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Sursa de finanțare Diminuarea cu
6.200 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 7.000 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește alimentarea cu gaze a
“Alimentare cu gaze a comunei comunei Țepu, județul Galați.
Țepu, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
7.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Alocarea sumei de 28.807 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Extinderea rețelei de canalizare
pe întreg teritoriul intravilan al
comunei Tulucești, județul Galați”.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Grupul Parlamentar PSD

2153 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

2154 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește extinderea rețelei de
canalizare pe întreg teritoriul
intravilan al comunei Tulucești,
județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare Diminuarea cu
28.807 mii lei a sumelor atribuite
Autori:
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
propune
respingerea
2155 Legea bugetului de stat - 2021 – Alocarea sumei de 2.000 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Se
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 - vederea realizării obiectivului urmărește extinderea rețelei de gaze amendamentului intrucat:-Sursa de
1199

”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

2156 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

2157 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

“Extinderea rețelei de gaze naturale în funcție de solicitările
naturale în funcție de solicitările cetățenilor din comuna Tulucești,
cetățenilor din comuna Tulucești, județul Galați.
județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.000 mii lei a sumelor atribuite
Autori:
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Senator Humelnicu Marius
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 19.877 - mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se
în vederea realizării obiectivului urmărește înființarea rețelei de
“Înființarea rețelei de distribuție de distribuție de gaze naturale în
gaze
naturale
în
comuna comuna Umbrărești, județul Galați.
Umbrărești, județul Galați”.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
19.877 - mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Humelnicu Marius
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Grupul Parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Alocarea sumei de 45 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Înființarea rețelei de canalizare în
satele Condrea și Salcia din
comuna
Umbrărești,
județul
Galați”.
Autori:

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea rețelei de
canalizare în satele Condrea și Salcia
din comuna Umbrărești, județul
Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare Diminuarea cu dispoziţia
Guvernului
se
45 mii lei a sumelor atribuite repartizează
unor
Ordonatori
1200

Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD
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articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 14.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Rețea de canalizare și extindere
alimentare cu apă sat Mândrești,
comuna Valea Mărului, județul
Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2159 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 9.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Alimentarea cu gaze și racordarea
gratuită a cetățenilor din comuna
Valea Mărului, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea rețelei de
canalizare și extindere alimentare cu
apă în satul Mândrești din comuna
Valea Mărului, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
14.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește alimentarea cu gaze și
racordarea gratuită a cetățenilor din
comuna Valea Mărului, județul
Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
9.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1201
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Alocarea sumei de 1.280 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Modernizarea
infrastructurii
rutiere din comuna Vânători,
județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2161 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 15.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea unui sistem de
canalizare în satele Vârlezi și
Crăiești, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2162 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,

Alocarea sumei de 29.698 mii lei
în vederea realizării obiectivului
“Înființarea unui sistem de
alimentare cu gaz în satele Vârlezi
și Crăiești, județul Galați”.

rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
modernizarea
infrastructurii rutiere din comuna
Vânători, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.280 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea unui sistem de
canalizare în satele Vârlezi și
Crăiești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
15.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește înființarea unui sistem de
alimentare cu gaz în satele Vârlezi și
Crăiești, județul Galați.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
1202

articolul 02 ”Transferuri de capital”
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2163 Legea bugetului de stat - 2021 –
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Alocarea sumei de 5.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Realizarea canalizării celor două
sate componente ale comunei
Vlădești, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2164 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Alocarea sumei de 8.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
“Asfaltarea tuturor drumurilor din
cele două sate componente ale
comunei Vlădești, județul Galați”.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de finanțare Diminuarea cu
29.698 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește realizarea canalizării celor
două sate componente ale comunei
Vlădești, județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
5.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
asfaltarea
tuturor
drumurilor din cele două sate
componente ale comunei Vlădești,
județul Galați.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
8.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V “Fonduri de

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
1203
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rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se va
construi o bază sportivă pe terenul
situat între localitățile Galați și
Brăila, bază care va putea fi folosită
de locuitorii ambelor județe.

Alocarea sumei de 1.000 mii lei în
vederea realizării obiectivului
,,Bază Sportivă – Sală Polivalentă
și Stadion”, localitatea Vădeni,
jud. Brăila (între Brăila și Galați):
Studiu de fezabilitate, studiu teren
– geotehnic și topografic.
Sursa de finanțare Diminuarea cu
1.000 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Autori:
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
Senator Humelnicu Marius
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
Senator Laura Georgescu
Senator Ion Rotaru
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
Grupul Parlamentar PSD
Alocarea sumei de 6.000 mii lei în Prin realizarea acestui obiectiv se
vederea realizării obiectivului urmărește înfiinţarea sistemului de
,,Racordarea
comunei
la distribuţie de gaze naturale în
magistrala de gaze în comuna comuna Costache Negri, județul
Costache Negri, județul Galați”
Galați.

exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare Diminuarea cu
6.000 mii lei a sumelor atribuite
Senator Humelnicu Marius
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
Senator Laura Georgescu
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Grupul Parlamentar PSD
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ” Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”
2167 Legea bugetului de stat -2021 – Alocarea sumei de 20.600 mii lei Prin realizarea acestui obiectiv se Se
Autori:

propune

respingerea
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anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
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2168 Legea bugetului de stat -2021 –
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în vederea realizării obiectivului urmărește modernizarea rețelei de
“Modernizare rețele de drumuri” drumuri încomuna Berești-Meria,
în comuna Berești-Meria, județul județul Galați.
Galați”.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
20.600 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Autori:
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezerva”, articolul 01 ” Fond de
rezerva bugetara
la dispozitia
Grupul Parlamentar PSD
Guvernului”
Alocare sumei de 27.232 mii lei Efectuarea acestei investiții este
pentru realizarea obiectivului necesară entru a înființa o rețea de
,,Înființarerețea de alimentare și alimentare ș idistribuție de gaze
în
comuna
Piscu,
distribuție de gaze naturale” în naturale
comuna Piscu, Județul Galați.
JudețulGalați.
Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu
Grupul Parlamentar PSD

2169 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul În proiectul de buget sunt
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor prevăzute credite de angajament
Publice și Administrației
în suma de 29.156.971 mii lei și
credite bugetare de 8.929.921 mii
Cod program 1725
lei.
Având în vedere necesitățile
Programul Național de Dezvoltare autorităților
locale
solicităm

Sursa de finanțare: Diminuarea cu
27.232 mii lei a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezerva”, articolul 01 ” Fond de
rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului”
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
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Locală - ETAPA II

majorarea sumelor ce vizează
creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul
2021 cu sumele necesare finanțării
Proiectelor de investiții ale
unităților administrativ-teritoriale
din județul Dâmbovița, după cum
urmează:

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Realizarea,
extinderea,
reabilitarea sau modernizarea
sistemelor de alimentare cu
apăși stații de tratare a apei; a
sistemelor de canalizare și stații
de epurare a apelor uzate
Obiectiv de investiții

i

Construire rețele canalizare si s
epurare in satele Mogoșești
Geangoești
Extindere rețea de canaliz
menajeră în satul Olteni
Reabilitare sistem alimentare cu
în satul Olteni, comuna Lucieni
Rețea de canalizare și stație
epurare a apelor uzate în satul V
Leurzii
Extindere rețea de canalizare pe
72B în Sat Matraca
Extindere rețea de canalizare în sa
Urdești și Colanu
Extindere sistem de canaliz
menajeră in satele Merii, Cojoc
Chirca și Zavoiu
1206

Comuna Aninoasa
Comuna Vârfuri
Comuna Cornățelu
Comuna Raciu

Extindere
și
reabilitare
rețea
canalizare, satele Aninoasa, Săteni și
Viforâta
Înființare
rețea
de
canalizare
menajeră
Reabilitare rețea alimentare cu apă și
canalizare
Extindere rețea de canalizare in
comuna Raciu, jud. Dâmbovița

3.666.278 lei

15.000.000
lei
10.000.000
lei
4.900.000 lei

Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
2170

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Realizarea, extinderea,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
reabilitarea sau modernizarea
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
unităților de învățământ
preuniversitar
Municipiul
Crearea unui
Târgoviște
Orașul Pucioasa
Construire cr
Reabilitare,
Comuna Raciu
extindere sco
Reabilitare,
Comuna Mogosani
extindere gră
Reabilitare s
ComunaValea Lungă
cu program

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1207

Cricov
Comuna Valea
Lungă

Comuna Dărmănești

Comuna Vârfuri
Comuna Dobra
Comuna Dobra
Comuna Vulcana Bai

Asigurarea infrastructuri necesare,
software-uri și dotări specifice
desfășurării activităților didactice în
mediul on-line la cele două scoli
din Valea Lungă
Renovare, amenajare, dotare Școala
cu clasele I-X comuna Dărmănești
Reabilitare, modernizare, extindere
și dotare Școala Dărmănești
Creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei
pentru Grădinița cu program
normal
Dărmănești,
com.
Dărmănești, județul Dâmbovița
Construire grădiniță în comuna
Vârfuri, sat Ulmetu
Modernizare
si
Reabilitare
grădinițe din comuna Dobra
Modernizare si reabilitare scoli
gimnaziale din comuna Dobra
Modernizarea si dotarea școlilor,
grădinițelor și a sălii de sport din
comuna Vulcana Băi

170.500 lei

7.250.000 lei
7.350.000lei
2.435.000 lei

1.738.000 lei
1.500.000 lei
3.980.000 lei
4.000.000 lei

Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
1208

2171

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
Realizarea,
extinderea, realocare din Fondul de Rezervă,
reabilitarea sau modernizarea Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
unităților sanitare din mediul 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
rural
Comuna Ocnița
Construcție no
în comuna Ocn
Comuna Vulcana
Extinderea și d
Băi
medical din sa
Centrul me
Orașul Pucioasa
orășenesc Puc
Comuna
Valea Construire di
Lungă
Cricov

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autor: Titus C
Holban Georg
Popa Radu Mi
Ţachianu Mar
Vulpescu Ioan
2172
Realizarea, extinderea,
reabilitarea sau modernizarea
sediilor instituțiilor publice ale
autorităților administrației
publice locale, precum si a
instituțiilor publice din
subordinea acestora

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
1209

Municipiul
Târgoviște

Centru supo
inovării -fa
tehnologice
tehnologii
automatizare
artificiala, cu

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Comuna Braniștea

Înființare p
vederea
a
energetic pen
clădirile adm
Modernizare
Sediu Primăr
Comuna
Construire ce
Dragomirești
vârstnice
Comuna Ocnița
Reabilitare t
comunei Ocn
Comuna
Valea Înființare un
Lungă
comuna Vale
Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban
Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu
Mihai deputat PSD,
Ţachianu
Marian deputat PSD,
Vulpescu
Ioan deputat PSD
1210

2173

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Realizarea, reabilitarea sau
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
modernizarea poduri, podețe
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
sau punți pietonale
Pod peste r
Comuna Lucieni
administrativ
Văcărești
Refacere po
Comuna Ocnița
Ocnița
Construire p
Comuna Iedera
satele Colib
comuna Iede
Autor:
Corlățean senator PSD,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Titus

Holban
Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa
Mihai deputat PSD,

Radu

Ţachianu
Marian deputat PSD,
Vulpescu

Ioan

deputat PSD

1211

2174
Realizarea, extinderea,
reabilitarea sau modernizarea
obiectivelor culturale de interes
local

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea

Modernizare și dotare Cămin Cultur
comuna Ocnița, jud. Dâmbovița
Extindere reabilitare și modern
Cămin Cultural Gorgota, comuna V
Lungă
Restaurare și amenajare a curți
clădirilor
ce
aparțin
Cona
Cantacuzino situat in Valea Cr
comuna Valea Lungă
Autor: Titus Corlățean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat P
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
2175 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 2.769.618 mii lei și
credite bugetare de 2.769.618

1212

Cod program 1324

mii lei.
Având în vedere necesitățile
autorităților
locale
solicităm
majorarea sumelor ce vizează
Programul National de construcții de creditele de angajament și
interes public sau social
creditele bugetare pentru anul
2021
cu
sumelor necesare
finanțării Proiectelor de investiții
ale
unităților
administrativteritoriale din județul Dâmbovița,
după cum urmează:

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
unor
Ordonatori
repartizează
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Subprogramul Sali de sport
Subprogramul Complexuri
sportive;
Finalizare lucrării de construcție și do
complex sportiv în comuna Ocnița
Teren minifotbal, sat Matraca, com
Ulmi
Teren minifotbal, sat Viișoara, com
Ulmi
Reabilitare și modernizare teren spor
Viișoara, comuna Ulmi
Bază sportivă
Construire sala sport comuna Dobra
Dobra, jud. Dâmbovița
Construire baze sportive în satele D
și Mărcești
Autor: Titus Corlățean senator PSD,
1213

Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
2176

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
Reabilitare, modernizare și do 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
Cinematograf în satul Pietro
județul Dâmbovița

Subprogramul Sali de cinema

Autor:
Corlățean senator PSD,

Titus

Holban
Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa
Mihai deputat PSD,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Radu

Ţachianu
Marian deputat PSD,
Vulpescu

Ioan

deputat PSD
2177
Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
1214

Comuna
Braniștea
Municipiul
Târgoviște
Comuna
Braniștea
Comuna Dobra

Construire platformă comunală pentru 3.050.000 lei publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
depozitare și gospodărire a gunoiului de
repartizează
unor
Ordonatori
grajd și a resturilor vegetale
principali
de
credite
pe
bază de
Crearea de locuri de parcare suficiente 36.520.000 lei
Hotărâre a Guvernului pentru
prin construirea de parcări multietajate
Parcuri și locuri de joacă
400.000 lei finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Locuri de joacă în satele Dobra și 122.000 lei exerciţiului bugetar

Mărcești
Municipiul
Susținerea
intermodalității
și
Târgoviște
transportului alternativ în Municipiul
Târgoviște
Modernizarea și reabilitarea Parcului
Chindia
Reconversia funcțională a fostelor spații
industriale din proximitatea zonei
centrale a Municipiului Târgoviște
Creșterea performanței energetice a
clădirilor
publice
în
vederea
îmbunătățirii eficienței energetice
Comuna
Creșterea siguranței pietonale in
Braniștea
comuna Braniștea prin realizarea rețelei
de trotuare și colectarea apelor pluviale
și amenajarea de piste pentru bicicliști
Comuna
Amenajare
stațiiîncărcaremașini
Dragomirești
electrice
Comuna Ocnița
Reabilitare centru civic în comuna
Ocnița, jud. Dâmbovița
Comuna
Amenajarea cursului de apă al pârâului
Buciumeni
Valea Leurzii, situat in satul Valea
Leurzii, comuna Buciumeni, județul
Dâmbovița
Comuna
Valea Achiziția autocar 30 de locuri pentru

63.000.000 lei

49.000.000 lei
50.000.000 lei

65.000.000 lei

3.000.000 lei

350.000 lei
1.325.000 lei
1.980.000 lei

490.000 lei
1215

Lungă

transportul elev
Consolidare alb
pentru puner
infrastructurii lo
pe DC9, comun
Comuna
Digitalizarea
Aninoasa
administrația p
cibernetică și su
UAT
Comuna Digitalizarea s
Vulcana - Bai
administrația pu
Comuna Dobra
Achiziție util
remorca, mașin
etc.)
Sistem de supra
video în comun
Autor: Titus Co
Holban George
Popa Radu Mih
Ţachianu Maria
Vulpescu Ioan

Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire Rețele de distribuție
gaze naturale

1216

UAT

Obiectiv de investiții

Valoarea
estimată
naturale în 4.900.000 lei

Comuna
Gura Alimentare cu gaze
Foii
comunaGura Foii,
Comuna Slobozia Înființare sistem inteligent de distribuție
Moară
gaze naturale, în comuna Slobozia
Moară
Comuna Poiana
Înființare distribuție gaze naturale in
comuna Poiana cu satele aparținătoare
Poiana și Poenița cu conducte MP din
PE 100 SDR11
Comuna
Gura Extindere rețea de distribuție gaze
Suții
naturale in comuna Gura Suții- sat
Speriețeni
Comuna
Înființare rețea distribuție gaze naturale
Pietroșița
în satul Dealu Frumos, comuna
Pietrosița
Comuna
- Extindere concesiune alimentare cu
Dragomirești
gaze naturale în satul Mogoșești și satul
Geangoesti, comuna Dragomirești,
punct Biserica
Extindere
rețea
gaze,
străzile:
Tineretului, Ograzii, Taberei
- Extindere rețea gaze sat Geangoești
Comuna Ludești
Înființare distribuție gaze naturale în
comuna Ludești cu satele aparținătoare
Scheiu de Sus, Scheiu de Jos, Telești,
Ludești, Potocelu și Milosari
Comuna Voinești Dezvoltarea rețelelor inteligente de
distribuție a gazelor naturale prin
Înființare rețea de gaze naturale în satele
Izvoarele, Lunca Săduleni, Mânjina,
Manga, Oncești și extindere de
distribuție gaze naturale redusă presiune

6.476.659 lei

5.000.000 lei

2.437.719 lei

2.870.625 lei

2.500.620 lei

2.000.000 lei
1.000.000 lei
6.959.865 lei

25.208.986 lei

1217

Comuna Raciu
Comuna Vișinești
Comuna Tătărani

Comuna
Lungulețu
Comuna Ulmi

Comuna Lucieni
Comuna
Produlești
Comuna Niculești
Comuna Pietrari
Comuna Vârfuri
Comuna Conțești

în satele Voinești, Gemenea- Bădulești
Înființare distribuție gaze naturale în
comuna Raciu
Extindere sistem de distribuție a gazelor
naturale, în comuna Vișinești
Înființare rețea inteligentă de distribuție
gaze naturale în Tătărani, satele
Tătărani, Priboiu, Gheboieni și Căprioru
Extindere rețea de gaze naturale
- Înființare distribuție gaze naturale în
satele Udrești, Nisipuri și Dimoiu,
aparținând comunei Ulmi
- Extindere rețea gaze în satele Colanu,
Matraca, Dumbrava și Viișoara in
comuna Ulmi
Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în comuna Lucieni
Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în comuna Produlești
Înființare distribuție gaze naturale în
comuna Niculești cu satele Niculești,
Movila și Ciocănari
Înființare rețele de gaze in comuna
Pietrari
Înființare sistem distribuție gaze
naturale în comuna Vârfuri
Dezvoltarea rețelei inteligente de
distribuție a gazelor naturale în vederea
creșterii nivelului de flexibilitate,
siguranță, eficiență în operare, precum
și de integrare a activităților de
transport, distribuție și consum final pe
teritoriul comunei Contești

27.000.000 lei
7.360.344 lei
14.560.582 lei

21.000.000 lei
2.999.852 lei

3.000.000 lei

24.767.495 lei
25.000.000 lei
7.905.812 lei

12.175.000 lei
27.553.000 lei
33.488.757 lei

1218

ComunaCrevedia

Comuna Ocnița

- Extindere distribuție
Crevedia pe circa 10 km

gaze

în

com. 4.839.140 lei

- Extindere rețea distribuție gaze 5.909.687 lei
naturale de presiune redusă în com.
Crevedia
Extindere rețea distribuție gaze naturale 3.239.180 lei
în comuna ocnița
Înființarea distribuție gaze naturale în
comuna Hulubești
4.207.106 lei

Comuna
Hulubesti
Comuna Malu cu Înființare sistem inteligent
de
Flori
distribuție gaze naturale în comuna
Malu cu Flori
Comuna
Înființare sistem de distribuție a gazelor
Mogoșani
naturale în comuna Mogoșani, județul
Dâmbovița, ci satele aparținătoare
Mogoșani, Merii, Cojocaru, Chirca și
Zăvoiu
Comuna Odobești Înființare sistem inteligent de distribuție
gaze naturale în comuna Odobești, cu
satele
aparținătoare
Odobești,
Brâncoveanu, Miulești, Crovu și
Zidurile
Comuna
Extindere rețea de distribuție gaze
Valea Lungă
naturale de redusă presiune in comuna
Valea Mare
Comuna Costeștii Înființare retea de gaze în comuna
din Vale
Costeștii din Vale
Înființareadistribuție gaze naturale in
Comuna
localitatea Braniștea, comuna Braniștea
Braniștea
Înființare rețea inteligentă de distribuție
gaze naturale in localitatea Săvești,
comuna Braniștea

24.000.000 lei

26.839.870 lei

12.939.326 lei

18.772.245 lei

21.915.000 lei
9.460.468 lei
12.662.000lei

1219

Comuna
Sălcioara
Comuna
Comișani
Comuna Iedera

Comuna Văleni
Comuna
Cornățelu
Comuna
Butimanu

Comuna Runcu
Comuna Cornești

Comuna Dobra
Comuna Răzvad

Înființare, distribuție gaze naturale in
comuna Sălcioara, jud. Dâmbovița
Extindere rețea de distribuție gaze
naturale in comuna Comișani
Dezvoltarea rețelelor inteligente de
distribuție a gazelor naturale în vederea
creșterii nivelului de flexibilitate,
siguranță, eficiență în operare, precum
și de integrare a activităților de
transport, distribuție și consum final în
comuna
Iedera
cu
localitățile
aparținătoare (Iedera de Sus, Iedera de
Jos, Colibași, Cricovu Dulce.
Înființare rețea de distribuție
gazenaturale în comunaVăleniDâmbovița
Înființare sistem inteligent de distribuție
a gazelor naturale în comuna Cornățelu
Înființare, distribuție gaze naturale in
comuna
Butimanu
cu
satele
aparținătoare Butimanu, Bărbuceanu,
Lucianca, Ungureni
Extindere rețea de distribuție gaze
naturale de presiune redusă in comuna
Runcu
Înființare, distribuție gaze naturale in
localitatea Bujoreanca
Extindere conducta de gaze naturale in
comuna Cornești
Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în Comuna Crângurile
Înființare sistem inteligent de distribuție
de gaze naturale în Comuna Dobra
Înființare rețea de distribuție gaze

12.967.548 lei
1.500.000 lei
17.128.026 lei

1.823.322 lei

.550.000 lei
.900.000 lei

4.292.722 lei

2.055.242 lei
1.468.887 lei
6.547.258 lei
19.480.000 lei
7.300.903 lei
1220

naturale în sa
Răzvad
Comuna Șotînga
Extindere rețel
naturale în sa
Comuna Șotâng
Comuna Corbii Înființare sistem
Mari
de gaze naturale
cu satele apar
Ungureni, Sa
Petrești, Bărăce
Vadu Stanchii
Comuna
Extindere rețea
Buciumeni
în satul Va
Buciumeni
Autor: Titus Co
Holban George
Popa Radu Mih
Ţachianu Maria
Vulpescu Ioan d

2178

Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire
Drumuri/străzi/infrastructură
conexă de interes local
Orașul Pucioasa Modernizare inf
Modernizare
Orașul Pucioasa
Malurile
1221

Creare drum de legătură PucioasaVulcana Băi
Construcție parcare subterană în zona
Orașul Pucioasa
centrală a Orașului Pucioasa
Reabilitare drum de interes local DC
Comuna
132 Pietroșita – Runcu în comuna
Pietroșița
Pietroșița
Modernizare străzi comunale satele:
Vișinesti, Dospinești, Urseiu și Sultanu
Comuna Vișinești
Punere în siguranță a drumurilor publice
punctele: Răzvan Stanciu, Leonte și
Leana lui Crăciun comuna Vișinești
Modernizare străzi în satele Lucieni și
Comuna Lucieni
Olteni, comuna Lucieni
Intersecție străzi cu zid de sprijin în
Comuna Ocnița
comuna Ocnița
Reabilitare și modernizare străzi în
Comuna Ulmi
comuna Ulmi
Comuna Ulmi
Amenajare trotuar și amenajare
intersecție cu drumuri laterale pe strada
Soarelui
Comuna Ulmi
Amenajare șanțuri și accese în sat
Matraca, comuna Ulmi, județ
Dâmbovița
Comuna
Modernizare străzi în comuna Aninoasa
Aninoasa
Modernizare drum vicinal (pământ) sat
Comuna Vârfuri Carlanesti
(PietreDragomirescuPompiliu)
Stabilizare alunecare de teren ce
afecteaza DC5 și proprietățile adiacente
Comuna Vârfuri
acestuia. În punctul Dragomir
(Brezeanu), jud. Dâmbovița
Comuna Vulcana Modernizarea unor străzi din comuna
Orașul Pucioasa

17.045.000 lei
49.000.000 lei
5.844.000lei
3.601.673 lei
678.098 lei
1.472.938 lei
1.350.000 lei
18.019.000 lei
590.000 lei

3.250.000 lei
8.032.000 lei
1.119.000 lei

8.700.000 lei
5.000.000 lei
1222

- Bai
Comuna Dobra

Vulcana Bai
Dalareșanțuri pl
comunale din sa
Autor: Titus Co
Holban Georg
Popa Radu Mih
Ţachianu Maria
Vulpescu Ioan

Subprogramul Alte obiective de
interes public sau social.
Construire sisteme de
iluminat public de interes local
Comuna Lucieni
Comuna Ulmi
Comuna Vulcana
- Bai

Modernizarea
public stradal di
Extinderea siste
în comuna Ulmi
Extinderea si m
de iluminat pub
Autor: Titus Co
Holban George
Popa Radu Mih
Ţachianu Maria
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Vulpescu Ioan d
2179 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 20.000 mii lei
pentru construirea stadionului
”Regele Ferdinand” din municipiul
Iași

2180 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 1.000 mii lei cu
destinația realizare/actualizare
studiu de fezabilitate pentru
construire bazin olimpic în
municipiul Iași

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului:
Iașul este cel mai mare județ din
țară, cu o populație care a depășit
deja un milion de locuitori. Cu toate
acestea, județul nu are un stadion
modern care să poată găzdui
competiții de anvergură
internațională. Este de altfel, printre
puținele mari orașe din România
fără un astfel de obiectiv.Conform
indicatorilor tehnico-economici
aprobați de către Consiliul Local
Iași, stadionul ”Regele Ferdinand”
va avea o capacitate de peste 24.000
locuri și costuri totale estimate de
aproximativ 113 milioane euro.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 20.000 mii lei
Motivația amendamentului:
Iașul este cel mai mare județ din
țară, cu o populație care a depășit
deja un milion de locuitori. Cu toate
acestea, județul nu are un bazin
olimpic care să fie utilizat de copii și
tinerii ieșeni, din rândul cărora ar
putea să fie selectați viitorii sportivi
de performanță ai țării. Un astfel de
obiectiv ar putea găzdui și competiții
naționale și internaționale, ceea ce ar
crește prestigiul Iașului în domeniul

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
1224

sportiv.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1.000 mii lei
Se alocă suma de 20.000 mii lei
2181 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Motivația amendamentului:
Publice și Administrației
pentru construirea Sălii Polivalente Iașul este cel mai mare județ din
Anexa 3/15
”Regina Maria” din municipiul
țară, cu o populație care a depășit
Programul național de construcții de Iași
deja un milion de locuitori. Cu toate
acestea, județul nu are o Sală
interes public sau social derulat în
Polivalentă modernă care să poată
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind Autor:
găzdui în condiții civilizate
înființarea Companiei Naționale de
competiții de anvergură.
Senator Maricel POPA
Investiții "C.N.I." - S.A.
Grup parlamentar PSD
Municipalitatea ieșeană a realizat
documentația tehnică pentru
construirea Sălii Polivalente ”Regina
Maria”. Valoarea proiectului este de
259.261.804,69 lei, cu TVA,
indicatorii tehnico-economici fiind
aprobați de către Consiliul Local al
municipiului Iași
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 20.000 mii lei
Se alocă suma de 189 mii lei către Motivația amendamentului:
2182 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
bugetul orașului Hîrlău pentru
Autoritățile locale din județul Iași au
Anexa 3/15
finanțarea proiectului ”Reparații la fost grav afectate de pandemia de
Programul național de construcții de fațada principală a Colegiului
coronavirus în ceea ce privește
interes public sau social derulat în
Național Ștefan cel Mare”
veniturile la bugetul local. În același
baza
Autor:
timp, în cazul multor primării, există
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind Senator Maricel POPA
în derulare multe proiecte de
înființarea Companiei Naționale de Grup parlamentar PSD
investiții menite să crească nivel de

exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
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Investiții "C.N.I." - S.A.

2183 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 200 mii lei către
bugetul orașului Hârlău pentru
finanțarea proiectului ”Amenajare
teren pentru construire 4 blocuri
ANL”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al orașului
Hârlău. Proiectul ”Reparații la
fațada principală a Colegiului
Național Ștefan cel Mare” presupune
o investiție totală de 189 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 189 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
orașului Hârlău 189 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 189 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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2184 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 1000 mii lei
către bugetul orașului Hârlău
pentru finanțarea proiectului
”Modernizare străzi din orașul
Hârlău (strada Vasile Gheorghiu,
tronson 1, tronson 2, zona acces
blocuri, Tarna - Pârcovaci) ”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al orașului
Hârlău. Proiectul ”Amenajare teren
pentru construire 4 blocuri ANL”
presupune o investiție totală de 1495
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 200 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul orașului Hârlău 200 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 200 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel

exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
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2185 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 5000 mii lei
către bugetul orașului Tg. Frumos
pentru finanțarea proiectului
”Modernizare străzi în orașul Tg.
Frumos, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

de proiect este cel al orașului
Hârlău. Proiectul ”Amenajare teren
pentru construire 4 blocuri ANL”
presupune o investiție totală de 2203
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 1000 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul orașului Hârlău 1000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1000 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al orașului Tg.
Frumos. Proiectul ”Modernizarea
străzi în orașul Tg. Frumos”
presupune o investiție totală de
10350 mii lei pentru anul în curs

Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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2186 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 2326 mii lei
către bugetul orașului Tg. Frumos
pentru finanțarea proiectului
”Reabilitare clădire cu destinație
viitoare muzeu”.
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

fiind estimate cheltuieli de 5000 mii
lei. Propunem alocarea sumei către
bugetul orașului Tg. Frumos 5000
mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 5000 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al orașului Tg.
Frumos. Proiectul ”Reabilitare
clădire cu destinație viitoare muzeu”
presupune o investiție totală de 2326
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 2326 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul orașului Tg. Frumos 2326
mii lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2187 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 3826 mii lei
către bugetul orașului Tg. Frumos
pentru finanțarea proiectului
”Reabilitare Casa de cultură
Garabet Ibrăileanu”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 2326 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al orașului Tg.
Frumos. Proiectul ”Reabilitare Casa
de cultură Garabet Ibrăileanu”
presupune o investiție totală de 3826
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 3826 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul orașului Tg. Frumos 3826
mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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2188 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 5000 mii lei
către bugetul orașului Tg. Frumos
pentru finanțarea proiectului
”Înființare centru pentru îngrijire
bătrâni”

2189 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de

Se alocă suma de 30000 mii lei
către bugetul comunei Belcești
pentru finanțarea proiectului
”Înființare sistem de distribuție

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

01) cu suma de 3826 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al orașului Tg.
Frumos. Proiectul ”Înființare centru
pentru îngrijire bătrâni” presupune o
investiție totală de 5000 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 5000 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
orașului Tg. Frumos 2000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 2000 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
1231

interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

2190 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind

gaze naturale în comuna Belcești,
județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Se alocă suma de 20000 mii lei
către bugetul comunei Belcești
pentru finanțarea proiectului
”Extindere sistem de canalizare
faza II în comuna Belcești, județul
Iași”

veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Belcești. Proiectul ”Înființare sistem
de distribuție gaze naturale în
comuna Belcești, județul Iași”
presupune o investiție totală de
106821 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 30000
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Belcești
30000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 30000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
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Se alocă suma de 10302 mii lei
către bugetul comunei Belcești
pentru finanțarea proiectului
”Extindere sistem de alimentare cu
apă în satele componente ale
comunei Belcești, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Belcești. Proiectul ”Extindere
sistem de canalizare faza II în
comuna Belcești, județul Iași”
presupune o investiție totală de
82695 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 20000
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Belcești
20000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 20000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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Se alocă suma de 5000 mii lei
către bugetul comunei Belcești
pentru finanțarea proiectului
”Modernizare drumuri de interes
local în comuna Belcești, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Belcești. Proiectul ”Extindere
sistem de alimentare cu apă în satele
componente ale comunei Belcești,
județul Iași” presupune o investiție
totală de 10302 mii lei pentru anul în
curs fiind estimate cheltuieli de
10302 mii lei. Propunem alocarea
sumei către bugetul comunei
Belcești 10302 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 10302 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se alocă suma de 10000 mii lei
către bugetul comunei Ciurea
pentru finanțarea proiectului
”Extindere rețea de canalizare ape
uzate menajere în localitatea
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea,
județul Iași, etapa III”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Belcești. Proiectul ”Modernizare
drumuri de interes local în comuna
Belcești, județul Iași” presupune o
investiție totală de 16208 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 5000 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Belcești 5000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 5000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
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Se alocă suma de 4893 mii lei
către bugetul comunei Ciurea
pentru finanțarea proiectului
”Construire sală de sport în sat
Lunca Cetățuii, comuna Ciurea,
județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

de proiect este cel al comunei
Ciurea. Proiectul ”Extindere rețea
de canalizare ape uzate menajere în
localitatea Lunca Cetățuii, comuna
Ciurea, județul Iași, etapa III”
presupune o investiție totală de
22275 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 10000
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Ciurea 10000
mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 10000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Ciurea. Proiectul ”Construire sală

Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
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Se alocă suma de 6426 mii lei
către bugetul comunei Ciurea
pentru finanțarea proiectului
”Modernizare drum de interes
local în satul Hlincea, comuna
Ciurea, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

de sport în sat Lunca Cetățuii,
comuna Ciurea, județul Iași”
presupune o investiție totală de 4893
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 4893 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Ciurea 4893 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 4893 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Ciurea. Proiectul ”Modernizare
drum de interes local în satul
Hlincea, comuna Ciurea, județul
Iași” presupune o investiție totală de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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Se alocă suma de 731 mii lei către
bugetul comunei Dolhești pentru
finanțarea proiectului
”Modernizarea drumului comunal
DC 69A km 6-00 – 8-600 și
drumuri sătești în localitatea
Brădicești”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

6426 mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 6426 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Ciurea 6426 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 6426 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Dolhești. Proiectul ”Modernizarea
drumului comunal DC 69A km 6-00
– 8-600 și drumuri sătești în
localitatea Brădicești” presupune o
investiție totală de 11608 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 731 mii lei. Propunem

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Guvernului
se
dispoziţia
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

1238

2197 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 556 mii lei către
bugetul comunei Dolhești pentru
finanțarea proiectului ”Construire
grădiniță cu program normal în sat
Pietriș”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

alocarea sumei către bugetul
comunei Dolhești 731 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 731 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Dolhești. Proiectul ”Construire
grădiniță cu program normal în sat
Pietriș” presupune o investiție totală
de 1564 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 556 mii
lei. Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Dolhești 556 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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Se alocă suma de 332 mii lei către
bugetul comunei Dolhești pentru
finanțarea proiectului ”Alimentare
cu apă și rețea canalizarea în satul
Pietriș, comuna Dolhești, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 556 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Dolhești. Proiectul ”Alimentare cu
apă și rețea canalizarea în satul
Pietriș, comuna Dolhești, județul
Iași” presupune o investiție totală de
6576 mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 332 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Dolhești 332 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 332 mii lei

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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Publice și Administrației
Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51
Titlul VI / Transferuri între unități
ale administrației Publice
Articol 02
Alineat 38 (Programul Național de
Dezvoltare Locală)

Se suplimentează cu suma de
6500,00 mii lei cu destinația
”Modernizare drumuri de interes
local în comuna Gorban, județul
Iași”

2200 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de

Se alocă suma de 500 mii lei către
bugetul comunei Gorban pentru
finanțarea proiectului ”Finalizare
bloc locuințe sociale cu schimbare

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Gorban. Proiectul ”Modernizare
drumuri de interes local în comuna
Gorban, județul Iași” presupune o
investiție totală de 13198 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 6500 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Gorban 6500 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 6500 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
1241

interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

2201 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza

de destinație și refuncționalizare în
sediu primărie în comuna Gorban,
județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Se alocă suma de 1470 mii lei
către bugetul comunei Gorban
pentru finanțarea proiectului
”Construire sală de sport cu
tribune de 100 locuri în comuna
Gorban, județul Iași”

veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Gorban. Proiectul ”Finalizare bloc
locuințe sociale cu schimbare de
destinație și refuncționalizare în
sediu primărie în comuna Gorban,
județul Iași” presupune o investiție
totală de 3772 mii lei pentru anul în
curs fiind estimate cheltuieli de 500
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Gorban 500
mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 500 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
1242

Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de Autor:
Investiții "C.N.I." - S.A.
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

2202 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
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Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 1000 mii lei
către bugetul comunei Ipatele
pentru finanțarea proiectului
”Construire sală de sport cu
tribune de 102 locuri în comuna
Ipatele, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA

în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Gorban. Proiectul ”Construire sală
de sport cu tribune de 100 locuri în
comuna Gorban, județul Iași”
presupune o investiție totală de 7500
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 1470 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Gorban 1470 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1470 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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Grup parlamentar PSD
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Se alocă suma de 500 mii lei către
bugetul comunei Ipatele pentru
finanțarea proiectului ”Reabilitare
Parohia Ipatele, comuna Ipatele,
județul Iași – monument istoric”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Ipatele. Proiectul ”Construire sală
de sport cu tribune de 102 locuri în
comuna Ipatele, județul Iași”
presupune o investiție totală de 5000
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 1000 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Gorban 1000 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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Se suplimentează cu suma de
5600,00 mii lei cu destinația
”Reabilitarea și modernizarea
drumurilor afectatre de calamități
în comuna Ipatele, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Ipatele. Proiectul ”Reabilitare
Parohia Ipatele, comuna Ipatele,
județul Iași – monument istoric”
presupune o investiție totală de 1270
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 500 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Gorban 500 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 500 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea

exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se alocă suma de 5000 mii lei
către bugetul comunei Lungani
pentru finanțarea proiectului
”Înființarea rețelelor de canalizare
a apelor uzate și a stațiilor de
epurare în toate satele comunei”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Ipatele. Proiectul ”Reabilitarea și
modernizarea drumurilor afectatre
de calamități în comuna Ipatele,
județul Iași” presupune o investiție
totală de 5600 mii lei pentru anul în
curs fiind estimate cheltuieli de 5600
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Gorban 5600
mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 5600 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Lungani. Proiectul ”Înființarea

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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Se alocă suma de 600 mii lei către
bugetul comunei Lungani pentru
finanțarea proiectului
”Modernizare corp clădire Școală
sat Crucea, comuna Lungani,
județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

rețelelor de canalizare a apelor uzate
și a stațiilor de epurare în toate
satele comunei” presupune o
investiție totală de 22680 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 5000 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Lungani 5000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 5000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Lungani. Proiectul ”Modernizare
corp clădire Școală sat Crucea,
comuna Lungani, județul Iași”
presupune o investiție totală de 1253

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se suplimentează cu suma de
374,00 mii lei cu destinația
”Reabilitare modernizare RK la
dispensarul uman din comuna
Mădârjac, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 600 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Lungani 600 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 600 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Mădârjac. Proiectul ”Reabilitare
modernizare RK la dispensarul
uman din comuna Mădârjac, județul
Iași” presupune o investiție totală de
2951 mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 374 mii lei.
Propunem alocarea sumei către

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se alocă suma de 304 mii lei către
bugetul comunei Mădârjac pentru
finanțarea proiectului ”Construire
școală cu clasele I – IV sat Bojila,
comuna Mădârjac, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

bugetul comunei Mădârjac 374 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 374 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Mădârjac. Proiectul ”Construire
școală cu clasele I – IV sat Bojila,
comuna Mădârjac, județul Iași”
presupune o investiție totală de 1098
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 304 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Mădârjac 304 mii
lei.
Sursa de finanțare:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se alocă suma de 146 mii lei către
bugetul comunei Mădârjac pentru
finanțarea proiectului ”Schimbare
lămpi iluminat public”

2210 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Se alocă suma de 1225 mii lei

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 304 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Mădârjac. Proiectul ”Schimbare
lămpi iluminat public” presupune o
investiție totală de 146 mii lei pentru
anul în curs fiind estimate cheltuieli
de 146 mii lei. Propunem alocarea
sumei către bugetul comunei
Mădârjac 146 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 146 mii lei
Motivația amendamentului:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se

propune

respingerea
1250

Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

către bugetul comunei
Miroslovești pentru finanțarea
proiectului ”Modernizare și dotare
cămin cultural în satul Soci,
comuna Miroslovești, județul Iași”

2211 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de

Se alocă suma de 1541 mii lei
către bugetul comunei
Miroslovești pentru finanțarea
proiectului ”Modernizare și dotare

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Miroslovești. Proiectul
”Modernizare și dotare cămin
cultural în satul Soci, comuna
Miroslovești, județul Iași” presupune
o investiție totală de 1891 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 1225 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Miroslovești 1225 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1225 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește

amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
1251

interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

2212 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza

cămin cultural în satul
Miroslovești, comuna
Miroslovești, județul Iași”

veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
Autor:
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
Senator Maricel POPA
pune în pericol dezvoltarea
Grup parlamentar PSD
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Miroslovești. Proiectul
”Modernizare și dotare cămin
cultural în satul Miroslovești,
comuna Miroslovești, județul Iași”
presupune o investiție totală de 1708
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 1541 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Mirosolovești 1541
mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1541 mii lei
Se alocă suma de 519 mii lei către Motivația amendamentului:
bugetul comunei Moțca pentru
Autoritățile locale din județul Iași au
finanțarea proiectului ”Extindere
fost grav afectate de pandemia de
rețea de alimentare cu apă pe
coronavirus în ceea ce privește
strada Salcâmilor și strada Dragoș veniturile la bugetul local. În același
Vodă, comuna Moțca, județul Iași” timp, în cazul multor primării, există

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
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Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de Autor:
Investiții "C.N.I." - S.A.
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

2213 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51
Titlul VI / Transferuri între unități
ale administrației Publice
Articol 02
Alineat 38 (Programul Național de

Se suplimentează cu suma de
237,00 mii lei cu destinația
”Instalații și sisteme de securitate
la instituțiile publice din comuna
Moțca, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Moțca. Proiectul ”Extindere rețea
de alimentare cu apă pe strada
Salcâmilor și strada Dragoș Vodă,
comuna Moțca, județul Iași”
presupune o investiție totală de 519
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 519 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Moțca 519 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 519 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
1253

Dezvoltare Locală)

pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Moțca. Proiectul ”Instalații și
sisteme de securitate la instituțiile
publice din comuna Moțca, județul
Iași” presupune o investiție totală de
237 mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 237 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Moțca 237 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 237 mii lei
Se alocă suma de 496 mii lei către Motivația amendamentului:
2214 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
bugetul comunei Moțca pentru
Autoritățile locale din județul Iași au
Anexa 3/15
finanțarea proiectului ”Extindere
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
Programul național de construcții de rețea de canalizare pe strada
interes public sau social derulat în
Salcâmilor, comuna Moțca, județul veniturile la bugetul local. În același
baza
Iași”
timp, în cazul multor primării, există
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
în derulare multe proiecte de
înființarea Companiei Naționale de Autor:
investiții menite să crească nivel de
Senator Maricel POPA
Investiții "C.N.I." - S.A.
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
Grup parlamentar PSD
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2215 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51
Titlul VI / Transferuri între unități
ale administrației Publice
Articol 02
Alineat 38 (Programul Național de
Dezvoltare Locală)

Se suplimentează cu suma de
600,00 mii lei cu destinația
”Modernizare drumuri de interes
local în comuna Oțeleni, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Moțca. Proiectul ”Extindere rețea
de canalizare pe strada Salcâmilor,
comuna Moțca, județul Iași”
presupune o investiție totală de 496
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 496 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Moțca 496 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 496 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2216 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51
Titlul VI / Transferuri între unități
ale administrației Publice
Articol 02
Alineat 38 (Programul Național de
Dezvoltare Locală)

Se suplimentează cu suma de
600,00 mii lei cu destinația
”Modernizarea drumurilor de
interes local pentru eliminarea
efectelor inundațiilor”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

de proiect este cel al comunei
Oțeleni. Proiectul ”Modernizare
drumuri de interes local în comuna
Oțeleni, județul Iași” presupune o
investiție totală de 6824 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 600 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Oțeleni 600 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 600 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Oțeleni. Proiectul ”Modernizarea
drumurilor de interes local pentru
eliminarea efectelor inundațiilor”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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presupune o investiție totală de 7543
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 600 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Oțeleni 600 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 600 mii lei
Se alocă suma de 900 mii lei către Motivația amendamentului:
2217 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
bugetul comunei Oțeleni pentru
Autoritățile locale din județul Iași au
Anexa 3/15
finanțarea proiectului ”Înființare
fost grav afectate de pandemia de
Programul național de construcții de rețea de distribuție gaze naturale în coronavirus în ceea ce privește
interes public sau social derulat în
comuna Oțeleni, județul Iași”
veniturile la bugetul local. În același
baza
timp, în cazul multor primării, există
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind Autor:
în derulare multe proiecte de
înființarea Companiei Naționale de Senator Maricel POPA
investiții menite să crească nivel de
Investiții "C.N.I." - S.A.
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
Grup parlamentar PSD
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Oțeleni. Proiectul ”Înființare rețea
de distribuție gaze naturale în
comuna Oțeleni, județul Iași”
presupune o investiție totală de
12901 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 900 mii
lei. Propunem alocarea sumei către

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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2218 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 812 mii lei către
bugetul comunei Țuțora pentru
finanțarea proiectului ”Înființare
rețea gaze naturale presiune medie
în comuna Țuțora, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

bugetul comunei Oțeleni 900 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 900 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Țuțora. Proiectul ”Înființare rețea
gaze naturale presiune medie în
comuna Țuțora, județul Iași”
presupune o investiție totală de 875
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 812 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Țuțora 812 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
unor
Ordonatori
repartizează
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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Se alocă suma de 4765 mii lei
către bugetul comunei Țuțora
pentru finanțarea proiectului
”Construire și dotare Centru
educațional Oprișeni, comuna
Țuțora, județul Iași”

2220 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Se alocă suma de 93 mii lei către

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 812 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Țuțora. Proiectul ”Construire și
dotare Centru educațional Oprișeni,
comuna Țuțora, județul Iași”
presupune o investiție totală de 4765
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 4765 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Țuțora 4765 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 4765 mii lei
Motivația amendamentului:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se

propune

respingerea
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bugetul comunei Țuțora pentru
finanțarea proiectului
”Modernizarea infrastructurii de
iluminat public de pe raza comunei
Țuțora”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Se suplimentează cu suma de
430,00 mii lei cu destinația
”Reabilitare drumuri locale
afectate de inundații în comuna
Țuțora, județul Iași”

Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Țuțora. Proiectul ”Modernizarea
infrastructurii de iluminat public de
pe raza comunei Țuțora” presupune
o investiție totală de 440 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 93 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Țuțora 93 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 93 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același

amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
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Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Se alocă suma de 5000 mii lei
către bugetul comunei Prisăcani
pentru finanțarea proiectului
”Extindere rețea canalizare în
comuna Prisăcani, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Țuțora. Proiectul ”Reabilitare
drumuri locale afectate de inundații
în comuna Țuțora, județul Iași”
presupune o investiție totală de 2031
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 430 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Țuțora 430 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 430 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
1261

pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Prisăcani. Proiectul ”Extindere rețea
canalizare în comuna Prisăcani,
județul Iași” presupune o investiție
totală de 25000 mii lei pentru anul în
curs fiind estimate cheltuieli de 5000
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Prisăcani
5000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 5000 mii lei
Se alocă suma de 4000 mii lei
Motivația amendamentului:
2223 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
către bugetul comunei Prisăcani
Autoritățile locale din județul Iași au
Anexa 3/15
pentru finanțarea proiectului
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
Programul național de construcții de ”Modernizare străzi de interes
interes public sau social derulat în
local din comuna Prisăcani, județul veniturile la bugetul local. În același
baza
Iași”
timp, în cazul multor primării, există
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
în derulare multe proiecte de
înființarea Companiei Naționale de Autor:
investiții menite să crească nivel de
Senator Maricel POPA
Investiții "C.N.I." - S.A.
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
Grup parlamentar PSD
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se alocă suma de 1100 mii lei
către bugetul comunei Prisăcani
pentru finanțarea proiectului
”Construire și dotare dispensar
uman în comuna Prisăcani, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Prisăcani. Proiectul ”Înființare rețea
de distribuție gaze naturale în
comuna Oțeleni, județul Iași”
presupune o investiție totală de
12000 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 4000 mii
lei. Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Prisăcani 4000 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 4000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea

Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
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Se alocă suma de 640 mii lei către
bugetul comunei Răducăneni
pentru finanțarea proiectului
”Modernizare piață agroalimentară
în localitatea Răducăneni, comuna
Răducăneni, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Prisăcani. Proiectul ”Construire și
dotare dispensar uman în comuna
Prisăcani, județul Iași” presupune o
investiție totală de 5100 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 1100 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Prisăcani 1100 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1100 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Răducăneni. Proiectul
”Modernizare piață agroalimentară

categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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Se alocă suma de 1026 mii lei
către bugetul comunei Răducăneni
pentru finanțarea proiectului
”Reabilitare și modernizare școala
și grădinița Trestiana, comuna
Răducăneni, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

în localitatea Răducăneni, comuna
Răducăneni, județul Iași” presupune
o investiție totală de 680 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 640 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Răducăneni 640 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 640 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Răducăneni. Proiectul ”Reabilitare
și modernizare școala și grădinița
Trestiana, comuna Răducăneni,
județul Iași” presupune o investiție
totală de 1233 mii lei pentru anul în

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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Se suplimentează cu suma de
10.000,00 mii lei cu destinația
”Modernizare drumuri de interes
local în comuna Tătăruși, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

curs fiind estimate cheltuieli de 1026
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Răducăneni
1026 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1026 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Tătăruși. Proiectul ”Modernizare
drumuri de interes local în comuna
Tătăruși, județul Iași” presupune o
investiție totală de 16963 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 10000 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Tătăruși 10000 mii

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1266

2228 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 12000 mii lei
către bugetul comunei Tătăruși
pentru finanțarea proiectului
”Construire tabără pentru copii în
satul Tătăruși, comuna Tătăruși,
județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 10000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Tătăruși. Proiectul ”Construire
tabără pentru copii în satul Tătăruși,
comuna Tătăruși, județul Iași”
presupune o investiție totală de
12000 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 12000
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Tătăruși
12000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social
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2229 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 1000 mii lei
către bugetul comunei Tătăruși
pentru finanțarea proiectului
”Construire sală de sport la Liceul
Tehnologic Tătăruși, județul Iași”

2230 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Se alocă suma de 4500 lei către

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 12000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Tătăruși. Proiectul ”Construire sală
de sport la Liceul Tehnologic
Tătăruși, județul Iași” presupune o
investiție totală de 4500 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 1000 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Tătăruși 1000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1000 mii lei
Motivația amendamentului:

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se

propune

respingerea
1268

Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

2231 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în

bugetul comunei Erbiceni pentru
finanțarea proiectului
”Modernizare drumuri de interes
local în comuna Erbiceni, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Se alocă suma de 3.473,87 mii lei
pentru finanțarea proiectului
”Construire și Dotare Cămin
Cultural în sat Sirețel, comuna
Sirețel, județul Iași”

Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Erbiceni. Proiectul ”Modernizare
drumuri de interes local în comuna
Erbiceni, județul Iași” presupune o
investiție totală de 10500 mii lei
pentru anul în curs fiind estimate
cheltuieli de 4500 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Erbiceni 4500 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 4500 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același

amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
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baza
Autor:
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind Senator Maricel POPA
înființarea Companiei Naționale de Grup parlamentar PSD
Investiții "C.N.I." - S.A.

2232 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Se alocă suma de 33.639,264 mii
lei pentru finanțarea proiectului
”Reabilitarea și Modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de
calamități în cursul anului 20182019 , comuna Sirețel, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Comuna Sirețel a
depus mai multe proiecte pentru a fi
finanțate prin intermediul
Companiei Naționale de Investiții.
Unul dintre proiecte este ”Construire
și Dotare Cămin Cultural în sat
Sirețel, comuna Sirețel, județul Iași”,
cu o valoare de suma de 3.473,87
mii lei. Propunem finanțarea
proiectului prin CNI.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 3.473,87 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Comuna Sirețel a
depus mai multe proiecte pentru a fi
finanțate prin intermediul
Companiei Naționale de Investiții.
Unul dintre proiecte vizează
refacerea infrastructurii rutiere
afectate de calamități: ”Reabilitarea
și Modernizarea infrastructurii
rutiere afectate de calamități în

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
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Publice și Administrației
Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51
Titlul VI / Transferuri între unități
ale administrației Publice
Articol 02
Alineat 38 (Programul Național de
Dezvoltare Locală)

2234 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se suplimentează cu suma de
7.411,35 mii lei cu destinația
”Modernizare drumuri în satele
Fedeleșeni, Brătulești și Fărcășeni,
comuna Strunga, județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

cursul anului 2018-2019 , comuna
Sirețel, județul Iași”, cu o valoare de
suma de 33.639,264 mii lei.
Propunem finanțarea proiectului prin
CNI.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 33.639,264 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Este și cazul
comunei Strunga, care are în
derulare proiectul ”Modernizare
drumuri în satele Fedeleșeni,
Brătulești și Fărcășeni, comuna
Strunga, județul Iași”, suma necesară
pentru finalizare fiind de 7.411,35
mii lei.

Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 7.411,35 mii lei.
Se suplimentează cu suma de Motivația amendamentului:
Se
propune
respingerea
5.660,26 mii lei cu destinația Autoritățile locale din județul Iași au amendamentului intrucat:-Sursa de
1271
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2235 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Anexa 3/15/2
Capitolul 5001
Grupa 51
Titlul VI / Transferuri între unități
ale administrației Publice
Articol 02
Alineat 38 (Programul Național de
Dezvoltare Locală)

”Reabilitare
și
modernizare
infrastructuri rutiere afectate de
fenomene
hidrometeorologice
periculoase în comuna Costești,
județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Este și cazul
comunei Costești, care are în
derulare proiectul ”Reabilitare și
modernizare infrastructuri rutiere
afectate de fenomene
hidrometeorologice periculoase în
comuna Costești, județul Iași”, suma
necesară pentru finalizare fiind de
5.660,26 mii lei.

Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 5.660,26 mii lei.
Se suplimentează cu suma de 80,9 Motivația amendamentului:
mii lei cu destinația ”Construire Autoritățile locale din județul Iași au
dispensar medical în comuna fost grav afectate de pandemia de
Bivolari, județul Iași”
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
Autor:
timp, în cazul multor primării, există
Senator Maricel POPA
în derulare multe proiecte de
Grup parlamentar PSD
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Este și cazul
comunei Bivolari, care are în
derulare proiectul ”Construire
dispensar medical în comuna
Bivolari, județul Iași”, suma

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1272

necesară pentru finalizare fiind de
7.992,84 mii lei.

2236 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice Și Administrației
/ Capitol 5001 Cheltuieli Buget de
Stat / Titlul VI Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice/
Alin 38 Programul Național de
Dezvoltare Locală

2237 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice Și Administrației
/ Capitol 5001 Cheltuieli Buget de
Stat / Titlul VI Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice/
Alin 38 Programul Național de
Dezvoltare Locală

Majorarea cu suma de 218906 lei
pentru realizarea obiectivului –
Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă
pe strada Măceșului T1, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.

Autor:
MIHAI Alfred-Laurențiu-Antonio
Senator
GHIȚĂ Daniel-Florin Deputat
Grupul Parlamentar PSD
Majorarea cu suma de 55999 lei
pentru realizarea obiectivului –
Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă
pe strada Măceșului T2, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.

Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 80,9 mii lei.
Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă pe
strada Măceșului T1, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.
Sursa de finanţare: majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma
reorganizării ANAF, precum și
sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului.

Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă pe
strada Măceșului T2, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.
Sursa de finanţare: majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma
reorganizării ANAF, precum și

Se propune respingerea
amendamentului intrucat: Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
potrivit prevederilor alin(2) al art.8
din Legea nr.500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, veniturile
bugetare nu pot fi afectate direct
unei cheltuieli bugetare anume.

Se propune respingerea
amendamentului intrucat: Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
potrivit prevederilor alin(2) al art.8
din Legea nr.500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, veniturile
bugetare nu pot fi afectate direct
unei cheltuieli bugetare anume.
1273

2238 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice Și Administrației
/ Capitol 5001 Cheltuieli Buget de
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Alin 38 Programul Național de
Dezvoltare Locală

2239 Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice Și Administrației
/ Capitol 5001 Cheltuieli Buget de
Stat / Titlul VI Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice/
Alin 38 Programul Național de
Dezvoltare Locală

2240 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284

Autor:
MIHAI Alfred-Laurențiu-Antonio
Senator
GHIȚĂ Daniel-Florin Deputat
Grupul Parlamentar PSD
Majorarea cu suma de 240542 lei
pentru realizarea obiectivului –
Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă
pe strada Amurgului, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.

Autor:
MIHAI Alfred-Laurențiu-Antonio
Senator
GHIȚĂ Daniel-Florin Deputat
Grupul Parlamentar PSD
Majorarea cu suma de 720352 lei
pentru realizarea obiectivului –
Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă
pe strada Fabricii, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.

sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului.

Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă pe
strada Amurgului, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.
Sursa de finanţare: majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma
reorganizării ANAF, precum și
sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului.

Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și rețea de apă potabilă pe
strada Amurgului, Comuna
Balotești, Jud. Ilfov.
Sursa de finanţare: majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma
reorganizării ANAF, precum și
sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului.

Se propune respingerea
amendamentului intrucat: Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
potrivit prevederilor alin(2) al art.8
din Legea nr.500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, veniturile
bugetare nu pot fi afectate direct
unei cheltuieli bugetare anume.

Se propune respingerea
amendamentului intrucat: Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
potrivit prevederilor alin(2) al art.8
din Legea nr.500/2002 privind
finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, veniturile
bugetare nu pot fi afectate direct
unei cheltuieli bugetare anume.

Autor:
MIHAI Alfred-Laurențiu-Antonio
Senator
GHIȚĂ Daniel-Florin Deputat
Grupul Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu -Este una din artele importante de Se
propune
respingerea
3.224 mii lei a creditelor de intrare in Municipiul Sighetu amendamentului intrucat:-Sursa de
1274

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 3.224 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27
la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, Cod Program
1284, în vederea realizării
obiectivului
“Reabilitare str. Avram Iancu,
Sighetu Marmatiei”.
Autor: Senator Vlasin Sorin
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2241 Anexa 3/15/ 11
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 1.265 mii lei a creditelor de
Publice și Administrației
angajament și cu 1.265 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 11
la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Sustinerea costurilor burselor
de performanta, studiu si ajutor
social pentru elevii din Sighetu
Marmatiei,
județul
Maramureș.”

2242 Anexa 3/15/27
Cod ordonator 15/26369185,
Cod program 1324 „Programul
național de construcții de interes

Marmatiei, acesta fiind distrusa in
totalitate, necesitand de urgenta
lucrari de reparatii;
-Acest drum nu a fost niciodata
reabilitat integral si impiedica
practic dezvoltarea orasului.
-Insuficienta fonduri buget local
-sursa de finantare poate fi fondul de
rezerva aflat la dispozitia Primului
Ministru si actiuni generale ale
Ministerului Finatelor Publice

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autor: Senator Vlasin Sorin
Grupul parlamentar PSD

-presiune foarte mare cu acest tip de Se
propune
respingerea
cheltuieli asupra bugetului local;
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
-sursa de finantare poate fi fondul de dispoziţia
Guvernului
se
unor
Ordonatori
rezerva aflat la dispozitia Primului repartizează
Ministru si actiuni generale ale principali de credite pe bază de
Ministerului Finatelor Publice
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări

Se solicită suplimentarea sumei
alocate Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației cu 35.964,436 mii

Finalizarea Patinoarului artificial
acoperit cu 2000 de locuri (realizat
în proporție de 75%), Târgu Mureș,
jud. Mureș

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
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lei
în
vederea
finalizării
Patinoarului artificial acoperit cu Sursa de finanțare:
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 2000 de locuri din orașul Târgu diminuarea cu 35.964,436 mii lei a
sumelor prevăzute la ANEXA
Publice și Administrației
Mureș, jud. Mureș.
3/65/01, CAP. 5000, GRUPA 59,
Autori – senator PSD Leonard TITLUL XI ALTE CHELTUIELI.
Azamfirei
deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu

sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

Se solicită suplimentarea cu
58.565,900 mii lei a sumelor
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
Sursa de finantare mentionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse prin proiectul de
buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au
fost
dimensionate în raport cu sarcinile
ce le revin pe anul 2021

public sau social”

Finanțarea proiectelor de dezvoltare
locală în județul Mureș, (racordare
canalizare comuna Iclănzel-suma
732,900 mii lei, stație de pompare și
rezervor de apă – suma 590,500 mii
lei, extindere rețea de alimentare cu
apă – suma 6812,200 mii lei,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
extindere rețea de canalizare com.
Autori – senator PSD Leonard Iclănzel – suma 9139,800 mii lei,
Azamfirei
modernizare drumuri în com.
deputat PSD Dumitrița Gliga
Iclănzel suma 16707,800 mii lei,
deputat PSD Florin Buicu
reabilitare și dotare dispensar
medical în Căpușu de Cîmpie –
suma 1539,000 mii lei, construire și
dotare sală de sport în Căpușu de
Cîmpie – suma 2770,300 mii lei,
reabilitare
și
dotare
Scoala
Gimnazială Petru Maior, Căpușu de
Cîmpie, com. Iclănzel – suma
4016,900 mii lei, construire capele
în satele Căpușu de Câmpie suma
413,300 mii lei, in Iclandu Mare –
suma 392,700 mii lei și în comuna
Iclănzel – suma 333,800 mii lei;
reabilitare grădiniță în Căpușu de

2243 Anexa 3/15/26
Cod ordonator 15/26369185, Cod
programul 1284
„Programul Național de Dezvoltare
Locală
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Cîmpie – suma 1616,000 mii lei,
reabilitare și extindere sediu
primărie – suma 2631,700 mii lei,
amenajare parcuri suma 979,400 mii
lei, amenajare trotuare și șanțuri 9,5
km – suma 6612,000 mii lei
extindere
iluminat
public
în
localitățile comunei Iclănzel;- suma
1348, 800 mii lei, achiziții mașini și
utilaje pentru întreținerea drumurilor
și a domeniului public – suma
2028,800 mii lei

3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4100
2244 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat

Sursa de finanțare:
diminuarea cu 58.565,900 mii lei a
sumelor prevăzute la ANEXA
3/65/01, CAP. 5000, GRUPA 59,
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI.
Modernizare drumuri comunale în
comuna Vicovu de Jos, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
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Programului național de construcții
de interes public sau social

PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4000
2245 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 962,
„Programul
este
destinat
reabilitării și modernizării sediilor
pentru așezăminte culturale din
mediul mixt și urban”

Urgentarea implementării investiției
de construire a căminului cultural în
comuna Vicovu de Jos, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Reabilitare și modernizare drumuri
comunale în comuna Straja, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7600
2246 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
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finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1100
2247 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Reabilitare drumuri de interes local
afectate de inundații în comuna
Gălănești, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Reabilitare drumuri de interes
comunal în comuna Sucevița,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4100
2248 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
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Lucrărilor
Publice
și aceeași sumă a Fondului de rezervă
Administrației, „Sinteza finanțării bugetară la dispoziția Guvernului
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2249 Anexa
Dezvoltării,
20000 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL

Reabilitare drumuri de interes
comunal în comuna Forăști, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
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Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2250 Anexa
Dezvoltării,
10000 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

de interes public sau social
Înființare alei pietonale drum
național DN2, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Înființare bază sportivă Sală Sport Teren Fotbal, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 6000
2251 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
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sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 3500
2252 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumuri comunale în
comuna Pârteștii de Jos, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Realizarea unui dispensar medical în
comuna Pârteștii de Jos, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1900
2253 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
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Lucrărilor
Publice
și aceeași sumă a Fondului de rezervă
Administrației, „Sinteza finanțării bugetară la dispoziția Guvernului
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2500
2254 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL

Reabilitare termică Școala Pârteștii
de Jos, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
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Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4500
2255 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 962,
„Programul
este
destinat
reabilitării și modernizării sediilor
pentru așezăminte culturale din
mediul mixt și urban”

de interes public sau social
Construirea unui cămin cultural în
comuna Pârteștii de Jos, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Reabilitare rețea canalizare, comuna
Cajvana, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2256 Anexa
Dezvoltării,
28000 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
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reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație
de până la 50.000 locuitori”

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1820
2257 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

Realizarea unui dispensar medical în
comuna Cajvana, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4100
2258 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”, prin
diminuarea cu aceeași sumă a
Fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

Reabilitare
drumuri
comunale
calamitate în comuna Cajvana,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Realizarea unui drum comunal în
comuna Cajvana, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 3500
2259 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
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Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 5600
2260 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
2261 Anexa
Dezvoltării,

Realizarea unor drumuri comunale
noi în comuna Solca, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Ministerul Se propune suplimentarea cu 1700 Realizarea unui dispensar medical în Se
propune
respingerea
mii lei a creditelor bugetare comuna Solca, județul Suceava
amendamentului intrucat:-Sursa de
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Lucrărilor Publice și Administrației

prevăzute în Anexa 3/15/26 la Sursa de finanțare: diminuarea cu
bugetul Ministerului Dezvoltării, aceeași sumă a Fondului de rezervă
Lucrărilor
Publice
și bugetară la dispoziția Guvernului
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7000
2262 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”, prin
diminuarea cu aceeași sumă a
Fondului de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

Construcție stadion în comuna
Solca, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
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Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 6000
2263 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Construire sală de sport în comuna
Solca, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Reabilitare rețea canalizare, comuna
Poieni-Solca, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2264 Anexa
Dezvoltării,
15000 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
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dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și analizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație
de până la 50.000 locuitori”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2300
2265 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD

Realizarea unui drum comunal în
comuna
Poieni-Solca,
județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se propune respingerea
amendamentului întrucât: Nu există
temei legal pentru finanțarea acestor
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categorii de lucrări in cadrul
Programului național de construcții
de interes public sau social

Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2266 Anexa
Dezvoltării,
10000 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până
la 50.000 locuitori”

Extindere rețea canalizare, comuna
Forăști, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Modernizare sistem alimentare apă
și construire bazin apă distribuire,
comuna Forăști, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2267 Anexa
Dezvoltării,
10000 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
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Administrației, „Sinteza finanțării bugetară la dispoziția Guvernului
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până
la 50.000 locuitori”

Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2160
2268 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD

Asfaltare drumuri locale în comuna
Horodniceni, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2269 Anexa
Dezvoltării,
13614 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a retelelor reabilitare a
rețelelor de alimentare cu apă și
canalizare, inclusiv stații de
epurare și tratare a apei potabile în
localități cu o populație de până la
50.000 locuitori”

Extinderea sistemului de alimentare
apă și a sistemului de canalizare a
apelor uzate, comuna Păltinoasa,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu Asfaltare drumuri locale în comuna Se
propune
respingerea
2270 Anexa
Dezvoltării,
11880 mii lei a creditelor bugetare Cornu Luncii, județul Suceava
amendamentului întrucât:
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la Sursa de finanțare: diminuarea cu
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bugetul Ministerului Dezvoltării, aceeași sumă a Fondului de rezervă
Lucrărilor
Publice
și bugetară la dispoziția Guvernului
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2271 Anexa
Dezvoltării,
17299 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populatie de până
la 50.000 locuitori”

Extinderea sistemului de alimentare
apă și a sistemului de canalizare a
apelor uzate, în satele Cotu Băii și
Fântâna Mare, comuna Fântâna
Mare, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
1294

Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2272 Anexa
Dezvoltării,
22300 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Reabilitare drumuri comunale de
interes local, în comuna Rădășeni,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Construire sală de educație fizică și
sport în curtea școlii gimnaziale, în
comuna Bosanci, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2340
2273 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
1295

la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 5300
2274 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
2275 Anexa

3/15/26

Ministerul Se

propune

suplimentarea

Asfaltare străzi în localitatea Vatra
Dornei, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

cu Reabilitare și modernizare drumuri Se

propune

respingerea
1296

Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

15118 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

de interes local, comuna Preutești,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

amendamentului întrucât:

Reabilitare străzi în municipiul
Rădăuți, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2276 Anexa
Dezvoltării,
18700 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1297

Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 6605
2277 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Reabilitare drum comunal DC 83,
comuna Șaru Dornei, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Înființare trotuare în satul Falcău,
comuna Brodina, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4263
2278 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
1298

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7930
2279 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populatie de până
la 50.000 locuitori”

Extindere rețea apă și rețea
canalizare, în satele Căsoi, Teșna și
în zona haltei CFR din satul Poiana
Stampei, comuna Poiana Stampei,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
1299

3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2280 Anexa
Dezvoltării,
26578 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program
561„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populatie de până
la 50.000 locuitori”

Înființare sistem de canalizare cu
stație de epurare, comuna Cajvana,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Modernizare drumuri de interes
local, comuna Mușenița, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4263
2281 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
1300

„Programul național de construcții
de interes public sau social”

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9276
2282 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
2283 Anexa

3/15/26

Ministerul Se

propune

suplimentarea

Modernizare străzi balastate, în
orașul Milișăuți, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

cu Modernizare drumuri de interes Se

propune

respingerea
1301

Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

11878 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

local în satul Paltin, comuna
Brodina, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

amendamentului întrucât:

Modernizare drumuri de interes
local în comuna Pătrăuți, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2284 Anexa
Dezvoltării,
18226 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
se
la
dispoziţia
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1302

deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9959
2285 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare infrastructură rutieră de
interes local, în orașul Frasin,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 6830
2286 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumuri vicinale în
localitatea
Vatra
Moldoviței,
comuna Vatra Moldoviței, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1303

deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 5942
2287 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumuri de interes
local în satul Clit, comuna Arbore,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Reabilitare, modernizare și extindere
corp B la Școala gimnazială nr 1,
comuna Iaslovăț județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 2759
2288 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
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„Programul național de construcții
de interes public sau social”

repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9987
2289 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumul Parul Brezii,
comuna Breaza, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
2290 Anexa

3/15/26

Ministerul Se propune suplimentarea cu 2738 Modernizare

drum

de

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

interes Se

propune

respingerea
1305

Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

comunal Burla -Bădeuți, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

amendamentului întrucât:

Reabilitare și modernizare drumuri
de interes local, comuna Zamostea,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9978
2291 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1306

Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2292 Anexa
Dezvoltării,
44380 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare infrastructură rutieră
calamitată, în comuna Panaci,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Modernizare drumuri de interes
local, orașul Liteni, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2293 Anexa
Dezvoltării,
21988 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
se
la
dispoziţia
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
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repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2294 Anexa
Dezvoltării,
13963 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumuri de interes
local, în comuna Fântânele, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
2295 Anexa

3/15/26

Ministerul Se propune suplimentarea cu

Extindere

rețea

de

apă

și

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

de Se

propune

respingerea
1308

Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

11452 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până
la 50.000 locuitori”

canalizare,
inclusiv
realizarea
sistemelor colectoare de dirijare a
apelor
pluviale,
în
comuna
Berchișești, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

amendamentului întrucât:

Modernizare infrastructură rutieră în
satele Bălcăuți, Negostina și
Gropeni, comuna Bălcăuți, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2296 Anexa
Dezvoltării,
21061 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1309

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2297 Anexa
Dezvoltării,
17411 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 561,
„Programul Sistem integrat de
reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare, inclusiv stații
de epurare și tratare a apei potabile
în localități cu o populație de până
la 50.000 locuitori”

Extindere sistem de alimentare cu
apă și de canalizare, în satele Cotul
Băii și Fântâna Mare, în comuna
Fântâna Mare, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
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3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7140
2298 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare infrastructură rutieră de
interes local, în comuna Dolhești,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Modernizare infrastructură rutieră de
interes local, în comuna Ciocănești,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9993
2299 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4588
2300 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Construire de poduri comunale peste
râul Sadova, comuna Sadova,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Lucrări de reparație și modernizare
rețea școlară, în comuna Frumosu,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 3892
2301 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
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la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2302 Anexa
Dezvoltării,
10052 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

Modernizare drumuri vicinale în
comuna Vatra Moldoviței, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9994
2303 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare infrastructură rutieră de
interes local, în comuna Adâncata,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Reparații drumuri locale, în comuna
Gălănești, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1102
2304 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 9517
2305 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumuri comunale în
satele Bunești, Podeni și Uncești, în
comuna Bunești, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Modernizare infrastructură rutieră de
interes local, în comuna Hănțești,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2306 Anexa
Dezvoltării,
21404 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
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la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2307 Anexa
Dezvoltării,
15924 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

Modernizare infrastructură rutieră
comunală, în comuna Udești, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2308 Anexa
Dezvoltării,
19990 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

Modernizare drumuri comunale în
localitățile Râșca, Jahalia, în comuna
Udești, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Modernizare drumuri comunale în
comuna Straja, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 7540
2309 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1317

deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/27
Ministerul
2310 Anexa
Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației,
Cod ordonator 15/26369185

Se propune suplimentarea cu 6503
mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/27 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
Cod ordonator
15/26369185, Cod indicator 6033
„Nr.
sisteme
iluminat
modernizate/construite”

Extindere rețele energie electrică,
gaze și iluminat public în municipiul
Câmpulung Moldovenesc, județul
Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Spitalul din municipiul Fălticeni
reprezintă o investiție de interes
regional și local deosebit, mai ales în
contextul pandemiei Sars-Cov-2.
Investiții în acest spital s-au tot
promis, însă banii necesari nu au
venit de fiecare dată. Pacienții au
dreptul să se trateze la un spital
aproape de locuință, în condiții

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
2311 Anexa nr. 3 / 15/ 01 /51 - Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației Grupa,TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice

Se propune alocarea la Anexa nr. 3
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice - credite
de angajament, cu suma de 2500
mii lei pentru dotarea cu
echipamente și asigurarea de
bunuri necesare pentru tratarea
pacienților în spitalul din Fălticeni.

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
1318

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

2312 Anexa nr. 3 / 15/ 01 /51 - Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației Grupa,TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice

Se propune alocarea la Anexa nr. 3
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice – credite
de angajament – cu suma de 2500
mii lei pentru cofinanțarea
proiectului european de înființare a
sistemului de alimentare cu apă și
sistemului de canalizare cu stație
de epurare din comuna Grămești,
județul Suceava și dotarea cămin
cultural Grămești.
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

decente.
Construcția acestui spital a început
în urmă cu 30 de ani. Considerăm că
în acest moment trebuie făcute
ultimele investiții pentru a veni în
sprijinul personalului medical supraaglomerat din alte spitale și al
pacienților care sunt nevoiți să bată
zeci sau chiar sute de km pentru a
primi un tratament.
Sursa de finanţare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Solicităm suplimentarea bugetului
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma
de 2.500 mii lei pentru comuna
Grămești din județul Suceava, bani
necesari
pentru
cofinanțarea
proiectelor aflate în derulare,
finanțate prin fonduri europene din
care:
• obiectivul
înființare sistem de alimentare cu
apă și sistem de canalizare cu stație
de epurare,în comuna Grămești
suma de 1.900.000 lei și obiectivul
reabilitare, modernizare și
• dotare cămin
cultural Grămești, suma de 600.000
lei.
Aceste cofinanțări se impun din
cauza aplicării OG 114/2018,
privind creșterea salariilor în

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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domeniul construcțiilor.
Sursa de finanţare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului
2313 Anexa nr. 3 / 15/ 01 /51 - Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației Grupa,TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice

Se propune alocarea la Anexa nr. 3
/ 15 / 01 / Grupa 51/ TITLUL VI
Transferuri între unități
ale administrației publice – credite
de angajament – cu suma de 1.805
mii lei pentru cofinanțarea
proiectului european de înființare a
sistemului de canalizare și a stației
de epurare în localitatea Iaslovăț,
comuna Iaslovăț, din județul
Suceava.
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

Solicităm suplimentarea bugetului
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației cu suma de
1.805 mii lei pentru cofinanțarea
proiectului european de înființare a
sistemului de canalizare și a stației
de epurare în localitatea Iaslovăț,
comuna Iaslovăț, din județul
Suceava.
Aceste cofinanțări se impun din
cauza aplicării OG 114/2018,
privind creșterea salariilor în
domeniul construcțiilor și a OUG
79/2017, în urma cărora s-a
modificat întreaga valoare a
contractului.
Dacă nu se va face această
suplimentare toate investițiile făcute
până în prezent vor fi pierdute, iar
fondurile europene nu vor mai putea
fi rambursate. In plus, locuitorii din
Iaslovăț vor rămâne fără apă potabilă
și canalizare.
Sursa de finanţare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu Înființare rețea de distribuție gaze Se
propune
respingerea
2314 Anexa
Dezvoltării,
24110 mii lei a creditelor bugetare naturale, în comuna Berchișești, amendamentului întrucât:
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la județul Suceava
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bugetul Ministerului Dezvoltării, Sursa de finanțare: diminuarea cu
Lucrărilor
Publice
și aceeași sumă a Fondului de rezervă
Administrației, „Sinteza finanțării bugetară la dispoziția Guvernului
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4219
2315 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat

Extindere rețea de distribuție gaze
naturale, în comuna Berchișești,
județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/27
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2316 Anexa
Dezvoltării,
24110 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/27 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod indicator 6033
„Nr.
sisteme
iluminat
modernizate/construite”

Modernizare iluminat public prin
diminuarea consumului de energie,
în comuna Forăști, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Alimentare cu gaz metan, în comuna
Calafindești, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu
2317 Anexa
Dezvoltării,
13322 mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 1751
2318 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, „Sinteza finanțării
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

Realizarea unui dispensar medical în
comuna Voitinel, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

3/15/26
Ministerul Se propune suplimentarea cu 4106 Reabilitate și modernizare drumuri Se
propune
respingerea
2319 Anexa
Dezvoltării,
mii lei a creditelor bugetare comunale și construire pod în amendamentului întrucât:
Lucrărilor Publice și Administrației prevăzute în Anexa 3/15/26 la comuna Voitinel, județul Suceava
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bugetul Ministerului Dezvoltării, Sursa de finanțare: diminuarea cu
Lucrărilor
Publice
și aceeași sumă a Fondului de rezervă
Administrației, „Sinteza finanțării bugetară la dispoziția Guvernului
programelor”, Cod ordonator
15/26369185, Cod program 1324
„Programul național de construcții
de interes public sau social”
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
2320 Legea Bugetului de Stat pe anul
2021 – Anexa nr 3/15/02,
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei
Publice
INFRASTRUCTURA
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
DEZOLTARE LOCALĂ

2321 Legea Bugetului de Stat pe anul
2021 – Anexa nr 3/15/02,
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei
Publice
INFRASTRUCTURA
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
DEZOLTARE LOCALĂ

Efectuarea acestei investiţii este
vitală pentru locuitorii satului
Șișcani care nu dispunde sistem de
apă şi canalizare.
Sursa de Finanţare: Suplimentarea
bugetului Ministerului Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei cu suma de 10
milioane lei pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Locală.
Alocarea sumei de 5 milioane Lucrările la acest obiectiv de
RON
pentru
realizarea investiții stagnează de la începutul
obiectivului: Finalizare sediu anului 2009, deși au fost depuse
proiecte pentru finanțare prin PNDL.
primăriei Adjud.
Lucrările au fost sistate ca urmare a
lipsei de resurse proprii. Spațiul în
care
funcționează
momentan
Introducerea în Anexa 3/15 a
obiectivului de investiţii ”:
Alimentare apă, canalizare,
municipiul Adjud (sat Șișcani,
aparținând municipiului) și
alocarea sumei de 10 milioane
RON pentru această investiție.

-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Nu se specifica sursa de finantare,
astfel contravine prevederilor art.138
alin.(5) din Constitutia Romaniei,
potrivit căruia „nicio cheltuiala nu
poate fi stabilita si nici aprobată făra
stabilirea sursei de finantare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
1324

primăria este mic și impropriu
pentru funcționarea în condiții
normale a serviciilor din cadrul unei
primării de municipiu.
Sursa de finanțare: Alocarea de la
Bugetul Ministerului Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei a sumei de 5 milioane
lei pentru Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.

limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
În funcţie de prevederile bugetare
aprobate anual cu această destinaţie,
durata contractelor de finanţare
poate fi prelungită până la maximum
2 ani.

2322 Legea Bugetului de Stat pe anul Alocarea sumei de 5 milioane
2021 – Anexa nr 3/15/02,
RON pentru realizarea: Finalizare
Ministerul Dezvoltării Regionale și sală sport polivalentă Adjud.
Administraţiei
Publice
INFRASTRUCTURA
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
DEZOLTARE LOCALĂ

Finalizarea sălii de sport polivalente
este necesară, mai ales că bazele
sportive de pe raza municipiului
Adjud sunt în stare extrem de
proastă de foarte mulți ani.
Sursa de finanțare: Alocarea de la
bugetul Ministerului Lucrărilor
Publice,
Dezvoltării
şi
Administraţiei a sumei de 5 milioane
lei pentru Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
1325

finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
În funcţie de prevederile bugetare
aprobate anual cu această destinaţie,
durata contractelor de finanţare
poate fi prelungită până la maximum
2 ani.
2323 Legea Bugetului de Stat pe anul
2021 – Anexa nr 3/15/02,
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei
Publice
INFRASTRUCTURA
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
DEZOLTARE LOCALĂ

Alocarea sumei de 1.555.042,97
RON
pentru
realizarea
obiectivului: Construire și dotare
dispensar uman sat Vârteșcoiu,
comuna
Vârteșcoiu,
județ
Vrancea.

Efectuarea acestei investiţii este
urgentă pentru locuitorii comunei
majoritatea vârstnici, care până la
primul dispensar trebuie să meargă
pe jos mulți kilometri. Locuitorii
sunt astfel în imposibilitatea de a
beneficia de ajutor medical, în
condiţiile în care în perioada de
iarnă sunt izolaţi complet.
Sursa
de
finanțare:
bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale
și
Administraţiei
Publice
–
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
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În funcţie de prevederile bugetare
aprobate anual cu această destinaţie,
durata contractelor de finanţare
poate fi prelungită până la maximum
2 ani.
2324 Legea Bugetului de Stat pe anul
2021 – Anexa nr 3/15/02,
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administraţiei
Publice
INFRASTRUCTURA
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE
DEZOLTARE LOCALĂ

Alocarea sumei de 1.414.065
RON
prentru
realizarea
obiectivului: Construire și dotare
after-school, sat Vârteșcoiu,
comuna
Vârteșcoiu,
județ
Vrancea.

Se impune construirea unui program
educational de sprijin de tip afterschool cu finanțare de la bugetul de
stat este o necessitate în demersurile
de combatere a părăsirii timpurii a
sistemelor de educație și formare în
zonele rurale.
Sursa de finanțare: Ministerul
Dezvoltării
Regionale
și
Administraţiei Publice Programul
Naţional de Dezvoltare Locală.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât: Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației
încheie cu
beneficiarii contracte de finanțare ,
pe o perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare pentru proiectele prevăzite
în lista de obiective propuse spre
finanţare, listă care se aprobată prin
ordin al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației .
În funcţie de prevederile bugetare
aprobate anual cu această destinaţie,
durata contractelor de finanţare
poate fi prelungită până la maximum
2 ani.
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2325 Anexa 3/15/ 27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2326 Anexa 3/15/ 27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu 2.500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 2.500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27
Cod ordonator 15 26369185, Cod
Program
1324
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Sala de sport în localitatea
Berteștii de Jos, județul Brăila”

Orele de educație fizică și sport
devin tot mai intense, iar în
comunități, se încurajează mișcarea
și exercițiile fizice, în fiecare zi. Din
păcate, în România nu toate școlile
au săli de sport. Ca urmare, unele
școli nu pot oferi un minim de 2 ore
pe săptămână de sport și educație
fizică. Aceasta înseamnă că orice
creștere a orarului școlar poate
afecta și populația generală. În acest
sens, o nouă sală de sport va fi foarte
utilă pentru dezvoltarea sănătoasă a
elevilor, dar și pentru respectarea
legislației.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Proiectul presupune înființarea și
dotarea Casei de Cultură Bordei
Verde. Prin realizarea acestei
investiții se prefigurează o creștere a
activităţilor artistice și culturale.

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
1.999,21 mii lei a creditelor de
angajament și cu 1.999,21 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27, Cod Program
1284 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
vederea
Administrației,
în
realizării obiectivului
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
„Înființare și dotare Casa de aflat la dispoziția PM și acțiuni
Cultură Bordei Verde, județul generale ale MFP
Brăila”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
se
dispoziţia
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
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2327 Anexa 3/15/27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2328 Anexa 3/15/27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu 1.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1725 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitarea,
modernizarea,
dotarea și extinderea sediului
serviciilor publice comunitare
din
subordinea
Instituției
Prefectului, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
17.427,645 mii lei a creditelor de
angajament și cu 17.427,645 mii
lei a creditelor bugetare prevăzute
în Anexa 3/15/27, Cod Program
1284 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare străzi Cartier
Lacul Dulce, Municipiul Brăila,
județul Braila,”

Prin reabilitarea, modernizarea,
dotarea și extinderea sediului
serviciilor publice comunitare din
subordinea Instituției Prefectului Județul Brăila se dorește o creștere a
calității serviciilor publice și o mai
bună accesibilitate a cetățenilor la
aceste servicii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Proiectul vizează modernizarea și
îmbunătățirea infrastructurii rutiere a
străzii Lacul Dulce din Municipiul
Brăila, Județul Brăila.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
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2329 Anexa 3/15/27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2330 Anexa 3/15/27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
15.221,612 mii lei a creditelor de
angajament și cu 15.221,612 mii
lei a creditelor bugetare prevăzute
în Anexa 3/15/27, Cod Program
1284 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare străzi Cartier
Comorofca, Municipiul Brăila,
județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
28.546,746 mii lei a creditelor de
angajament și cu 28.546,746 mii
lei a creditelor bugetare prevăzute
în Anexa 3/15/27, Cod Program
1284 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare străzi Cartier
Nedelcu Chercea, etapa a II a,
Municipiul
Brăila,
județul
Brăila.”

Proiectul vizează modernizarea și
îmbunătățirea infrastructurii rutiere a
străzii Cartier Comorofca din
Municipiul Brăila, Județul Brăila.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Proiectul vizează modernizarea și
îmbunătățirea infrastructurii rutiere a
străzii Cartier Nedelcu Chercea din
Municipiul Brăila, Județul Brăila.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
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2331 Anexa 3/15/26
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2332 Anexa 3/15/26
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
11.063,117 mii lei a creditelor de
angajament și cu 11.063,117 mii
lei a creditelor bugetare prevăzute
în Anexa 3/15/26, Cod Program
1284 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Amenajare Orășelul Copiilor
și
Skate
Parc
în
Parc
Monument, Municipiul Brăila,
județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
1.679,168 mii lei a creditelor de
angajament și cu 1.679,168 mii lei
a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/26, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare și modernizare
Parc Monument, Etapa II
Municipiul
Brăila,
județul
Brăila.”

Prin acest proiect de investiții se
urmărește îmbunătățirea mediului
urban, revitalizarea orașului. Crearea
unei structuri de recreere și petrecere
a timpului liber pentru copii din
Municipiul Brăila.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Proiectul propus este important
pentru creşterea calităţii suprafeţelor
spaţiilor verzi din Municipiul Brăila
în vederea apropierii de normele şi
de standardele europene privind
spaţiul verde. Consiliul Local al
Municipiului Brăila si-a propus sa
crească suprafaţa spaţiilor verzi şi să
atingă suprafaţa de spaţiu verde pe
cap de locuitor de 20 mp, respectiv
de 26 mp. Amenajarea spaţiilor verzi
se înscrie şi din acest punct de
vedere în priorităţile municipalităţii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Autori: Senator Rotaru Ion
aflat la dispoziția PM și acțiuni
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2333 Anexa 3/15/27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2334 Anexa 3/15/27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2.210,137 mii lei a creditelor de
angajament și cu 2.210,137 mii lei
a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Consolidare și amenajare Casa
de Cultură Nedelcu Chercea,
Municipiul
Brăila,
județul
Brăila.”

Proiectul presupune creşterea
atractivităţii Municipiului Brăila
prin reabilitarea Casei de Cultură
Nedelcu Chercea. Prin realizarea
acestei investiții se prefigurează o
dezvoltare a activităţilor artistice și
culturale
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu Sursa de finanțare: fondul de rezervă
2.653,387 mii lei a creditelor de aflat la dispoziția PM și acțiuni
angajament și cu 2.653,387 mii lei generale ale MFP
a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod ordonator
26369185, Cod Program 1404 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare și schimbare de
destinație
Imobil
B-dul
Independenței nr.65 Municipiul
Brăila, județul Brăila .”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
664.615 mii lei a creditelor de
angajament și cu 664.615 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/26, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
în
vederea
Administrației,
realizării obiectivului „Desființare
centrală termică și amenajare
zona parcări Str. Ghioceilor c/c
Str. Roșiori, Municipiul Brăila,
județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
4.836,668 mii lei a creditelor de
angajament și cu 4.836,668 mii lei
a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 , Cod Program
1324 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitarea
Stadionului
Municipal Progresul Municipiul
Brăila, județul Brăila.”

Prin desființarea centralei termice și
amenajarea zonei cu parcări în Str.
Ghioceilor
c/c
Str.
Roșiori,
Municipiul Brăila se urmărește
reabilitarea și modernizarea orașului
prin dezvoltarea a noi locuri de
parcare.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Faptul că sportul de masă și de
performanță din România se
confruntă cu o vulnerabilitate la
nivel
de
infrastructură,
este
evidențiat în mod explicit în
Strategia Națională pentru Sport
2016-2032 realizată de Ministerul
Tineretului și Sportului.
În municipiul Brăila există potențial
uman orientat spre performanță,
lipsa unor baze sportive care să
îndeplinească
măcar
condițiile
minime impuse de normele în

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
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vigoare la nivel european, fac
imposibilă diversificarea sporturilor
practicate de cetățenii municipiului,
obținerea performanței în sport
precum și creșterea numărului celor
antrenați în activități sportive.
“Reabilitarea
și
Modernizarea
Stadionului
Municipal”
devine
oportună și necesară din punct de
vedere social, dând curs astfel
solicitărilor
cetățenilor
întregii
comunități de implicare activă în
viața sportivă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Prin proiectul de investiții se dorește
o îmbunătățire a condițiilor de
transport
pentru
cetățenii
Municipiului Brăila. În acest sens,
ne dorim o încurajare a cetățenilor să
utilizeze transportul public local în
detrimenentul
transportului
cu
mașina personală.

Se propune suplimentarea cu
104.958 mii lei a creditelor de
angajament și cu 104.958 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 23 , la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Achiziție 10 tramvaie noi Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Municipiul
Brăila,
județul aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Brăila.”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu Prin proiectul de investiții se dorește Se
propune
respingerea
34.986 mii lei a creditelor de o îmbunătățire a condițiilor de amendamentului intrucat:-Sursa de
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angajament și cu 34.986 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 23 , la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Achiziție 10 autobuze electrice
noi Municipiul Brăila, județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
136.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 136.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 , Cod Program
1324 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Reabilitare și modernizare
Stadionul Municipal Brăila,
Municipiul
Brăila,
județul
Brăila.”

transport
pentru
cetățenii
Municipiului Brăila. În acest sens,
ne dorim o încurajare a cetățenilor să
utilizeze transportul public local în
detrimentul transportului cu mașina
personală.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Faptul că sportul de masă și de
performanță din România se
confruntă cu o vulnerabilitate la
nivel
de
infrastructură,
este
evidențiat în mod explicit în
Strategia Națională pentru Sport
2016-2032 realizată de Ministerul
Tineretului și Sportului.
În municipiul Brăila există potențial
uman orientat spre performanță,
lipsa unor baze sportive care să
îndeplinească
măcar
condițiile
minime impuse de normele în
vigoare la nivel european, fac
Autori: Senator Rotaru Ion
imposibilă diversificarea sporturilor
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, practicate de cetățenii municipiului,
Paladi George Adrian
obținerea performanței în sport
Grupul parlamentar PSD
precum și creșterea numărului celor
antrenați în activități sportive.
“Reabilitarea
și
Modernizarea

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Stadionului
Municipal”
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oportună și necesară din punct de
vedere social, dând curs astfel
solicitarilor
cetățenilor
întregii
comunități de implicare activă în
viața sportivă.
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Se propune suplimentarea cu
70.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 70.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 , Cod Program
1324 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Reabilitare și modernizare
Stadionul
de
Atletism
Municipiul
Brăila,
județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
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Se propune suplimentarea cu
37.250 mii lei a creditelor de

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Complexul sportiv reprezintă o
prioritate ridicată în contextul
actualelor strategii sectoriale şi
naţionale, având în vedere că
implementarea lui are următoarele
efecte directe: - creşterea calităţii
infrastructurii sociale a regiunilor în
care se va executa complexul; creşterea competitivităţii regiunilor
ca
locaţii
pentru
derularea
evenimentelor sportive; - creşterea
contribuţiei turismului la dezvoltarea
regiunilor; - dezvoltarea sportului şi
activităţilor legate de sport trebuie să
fie facilitate la nivel naţional prin
crearea
unei
infrastructuri
agrementate naţional şi internaţional,
constituind un factor motivaţional în
formarea
tinerilor
pentru
performanţă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Proiectul
vizează
reabilitarea/modernizarea celei mai

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
1336
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angajament și cu 37.250 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/26 , Cod Program
1324 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
”Reabilitare
și
anvelopare
pavilion A (construcțiile C1, C2,
C3), Spitalul Județean de
Urgență
Brăila,
Șoseaua
Buzăului, nr. 2, județul Brăila.”

mari unitați spitalicești din Judeţul
Brăila.Efectuarea acestei investiții
va avea un impact deosebit asupra
pacienților deoarece aceștia vor
beneficia de condiții de spitalizare
mai bune pe perioada internării,
urmare a reabilitarii și modernizării
clădirii ce găzduiește Spitalul
Județean de Urgență Brăila, va
crește speranța de viață a acestora și
va îmbunatății calitatea actului
medical.

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 5.300
mii lei a creditelor de angajament
și cu 5.300 .mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26 , Cod Program 1324 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Proiectare PTh și DE, inclusiv
documentații avize, acorduri,
PAC și faze control + execuție
lucrări pentru reabilitare subsol
tehnic aferent corpurilor C4, C5,
C6, C7 - Pavilion A - Spitalul
Județean de Urgență Brăila,
Șoseaua Buzăului, nr. 2, județul
Brăila.”

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Proiectul
vizează
reabilitarea/modernizarea celei mai
mari unități spitalicești din Judeţul
Brăila. Efectuarea acestei investiții
va avea un impact deosebit asupra
pacienților deoarece aceștia vor
beneficia de condiții de spitalizare
mai bune pe perioada internării,
urmare a reabilitarii și modernizării
clădirii ce găzduiește Spitalul
Județean de Urgență Brăila, va
crește speranța de viață a acestora și
va îmbunatății calitatea actului
medical

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu Sursa de finanțare: fondul de rezervă
15.900 mii lei a creditelor de aflat la dispoziția PM și acțiuni
angajament și cu 15.900 mii lei a generale ale MFP
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/26 , Cod Program
1324 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Consolidare
și
reabilitare
imobil Calea Călărașilor nr. 29,
municipiul
Brăila,
județul
Brăila.”
elaborare
documentații, avize, acorduri,
PAC, POE, PThE, asistență
tehnică+execuție lucrări.
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
74.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 74.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/26 , Cod Program
1324 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului

Proiectul
vizează
reabilitarea/modernizarea celei mai
mari unitați spitalicești din Judeţul
Brăila. Efectuarea acestei investiții
va avea un impact deosebit asupra
pacienților deoarece aceștia vor
beneficia de condiții de spitalizare
mai bune pe perioada internării,
urmare a reabilitarii și modernizării

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
1338

„Reabilitare
pavilion
B
(construcțiile C1, C6, C7) ,
Spitalul Județean de Urgență
Brăila, Str. Pietății nr.
1,
municipiul
Brăila,
județul
Brăila.”
elaborare
documentații avize, acorduri,
PAC, POE, PThE, asistență
tehnică + execuție lucrări.
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Consolidare și reabilitare Sala
Polivalentă ”Danubius” Brăila ,
judetul Braila.”

clădirii ce găzduiește Spitalul
Județean de Urgență Brăila, va
crește speranța de viață a acestora și
va îmbunatății calitatea actului
medical.

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Sala Polivalentă reprezintă o
prioritate ridicată în contextul
actualelor strategii sectoriale şi
naţionale, având în vedere că
implementarea are următoarele
efecte directe: - creşterea calităţii
infrastructurii sociale a regiunilor în
care se va executa Sala Polivalentă; creşterea competitivităţii regiunilor
ca
locaţii
pentru
derularea
evenimentelor sportive; - creşterea
contribuţiei turismului la dezvoltarea
regiunilor; - dezvoltarea sportului şi
Autori: Senator Rotaru Ion
activităţilor legate de sport trebuie să
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, fie facilitate la nivel naţional prin
Paladi George Adrian
crearea
unei
infrastructuri
Grupul parlamentar PSD
agrementate naţional şi internaţional,
constituind un factor motivaţional în
formarea
tinerilor
pentru
performanţă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Se propune suplimentarea cu Proiectul vizează modernizarea și Se
propune
respingerea
11.000 mii lei a creditelor de îmbunătățirea infrastructurii rutiere. amendamentului intrucat:-Sursa de
angajament și cu 11.000 mii lei a
finanţare nu poate fi avută în vedere
creditelor bugetare prevăzute în
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
publice, Fondul de rezervă la
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Sursa de finanțare: fondul de rezervă dispoziţia
Guvernului
se
Administrației,
în
vederea aflat la dispoziția PM și acțiuni
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
realizării obiectivului
generale ale MFP
Hotărâre a Guvernului pentru
„Modernizarea străzilor de
finanţarea unor cheltuieli urgente
interes local, Comuna Cazasu,
sau neprevăzute apărute în timpul
localitatea
Cazasu,
județul
exerciţiului bugetar
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 9.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 9.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26 , Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Amenajare peisagistică pentru
punerea în valoare a stațiunii
turistice Lacu Sărat, comuna
Chiscani, județul Brăila .”

Amenajare peisagistica va duce la o Se
propune
respingerea
creștere a interesului turistic în amendamentului intrucat:-Sursa de
stațiunea Lacu Sărat.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanțare: fondul de rezervă repartizează
unor
Ordonatori
aflat la dispoziția PM și acțiuni
principali de credite pe bază de
generale ale MFP
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Senator Rotaru Ion
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Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
10.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 10.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27 , Cod Program
1284 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare
și
extindere
străzi, parcări, alei pietonale și
piste biciclete pentru punerea în
valoare a stațiunii turistice Lacu
Sărat, comuna Chiscani, județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 2.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27 , Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Reparații
capitale
Cămin
Cultural
Comuna
Ciocile,
județul Brăila.”

Proiectul vizează modernizarea și Se
propune
respingerea
îmbunătățirea infrastructurii rutiere amendamentului intrucat:-Sursa de
și a siguranței circulației.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare: fondul de rezervă dispoziţia
Guvernului
se
aflat la dispoziția PM și acțiuni
repartizează
unor
Ordonatori
generale ale MFP
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Acest proiect ofera tinerilor și
locuitorilor oportunitatea de a-și
cunoaște mai bine originile și istoria,
de a cunoaște cultura țării. Este un
bun prilej de a păstra tradițiile
locale, este important ca tinerii să
cunoască obiceiurile, tradițiile și
îndeletnicirile locale pentru că
acestea să dăinuie în timp.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/23/27, Cod ordonator 23
16335444, Cod Program 175 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Înființare păduri și perdele
forestiere în comuna Ciocile.”

exerciţiului bugetar

Necesitatea și rolul perdelelor
forestiere în comuna Ciocile este
unul eminamente important. Acest
proiect va duce la o conservare a
fertilității solului, apoi ne va ajuta să
ferim terenurile de secetă și băltiri,
dar și la controlul ecologic al bolilor
și daunătorilor.
De asemenea,
perdelele forestiere sunt importante
în protecția drumurilor naționale,
dar și pentru o protecție bună
împotriva vântului, secetei și
inundațiilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Nu există temei legal pentru
finantarea acestor categorii de
lucrari din bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
-Sursa de finanţare nu poate fi avută
în vedere întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele publice, Fondul de rezervă
la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

A avea o cantină cu mâncare caldă
este un spațiu necesar într-o unitate
de învățământ, întrucât elevii și
profesorii au nevoie de o masă cu un
conținut sănătos pe parcursul
programului școlar.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente

Se propune suplimentarea cu
12.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 12.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitarea cantinei școlare ,
Liceul Teoretic George Vâlsan,

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Construirea
unui
atelier
școlar, specialitatea sudori ,
Liceul Teoretic George Vâlsan,
oraș Făurei, județul Brăila.”

Construirea unui atelier școlar,
specialitatea sudori va produce în
viitor externalități pozitive în mediul
social datorită creșterii calității
infrastructurii de educație și o
formarea viitorilor specialiști pentru
piața muncii. Aceste beneficii sunt
certe și deosebit de importante. La
nivelul
populației,
proiectul
investițional propus generează efecte
în ceea ce privește creșterea calității
și cantității serviciilor de educatie și
va crea de noi locuri de muncă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Autori: Senator Rotaru Ion
aflat la dispoziția PM și acțiuni
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, generale ale MFP
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu Investiția are drept scop mărirea
11.000 mii lei a creditelor de capacității de circulație a drumurilor,
angajament și cu 11.000 mii lei a corespunzător necesităților de trafic
creditelor bugetare prevăzute în actuale şi de perspectivă prin
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284 realizarea unor drumuri moderne
la
bugetul
Ministerului care să asigure: - scurtarea duratei
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și deplasărilor (pentru călători şi
Administrației,
în
vederea mărfuri), - reducerea consumului de
realizării obiectivului
carburanți; - scăderea sensibilă a
tuturor
componentelor
”Modernizare Drum Comunal uzurii
DC 57 (asfaltare) tronsonul autovehiculelor;

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
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Titcov - DJ 212A, comuna
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Frecăței, județul Brăila.”
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.500 Nivelul de educație este factormii lei a creditelor de angajament cheie al dezvoltării naționale,
și cu 1.500 mii lei a creditelor deoarece determină în mare măsură
bugetare prevăzute în
Anexa activitatea
economică
și
3/15/27, Cod Program 1284 la productivitatea,
precum
și
bugetul Ministerului Dezvoltării, mobilitatea forței de muncă, creând
Lucrărilor
Publice
și premisele, pe termen lung pentru
Administrației,
în
vederea existența unui nivel mai ridicat de
realizării obiectivului
trai și de calitate a vieții. Având în
„Extindere
/
Reabilitare/ vedere tendințele demografice
Modernizare Școala Generală negative, profilul educațional al
clasele I-VIII comuna Frecăței, populației este o condiție esențială
pentru o creștere inteligentă,
județul Brăila.”
durabilă și favorabilă incluziunii.
Autori: Senator Rotaru Ion
Investiția planificată va contribui la
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, consolidarea rolului comunelor ca
motoare de creștere, prin abordarea
Paladi George Adrian
deficiențelor actuale în sistemul de
Grupul parlamentar PSD
învățământ
și
îmbunătățirea
disponibilității, calității și relevanței
infrastructurii educaționale și al
dotării.
Rezultatele
asteptate
vizează asigurarea accesului la
educația timpurie în vederea
asigurării
unor
rezultate
educaționale mai bune în paralel cu
promovarea
participării
și
reintegrarea părinților pe piața

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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muncii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în comuna Galbenu,
județul Brăila, satele Pantecani și
Satuc.

Se propune suplimentarea cu 5.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 5.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
„Modernizare drumuri în satele aflat la dispoziția PM și acțiuni
Pantecani și Sătuc, din comuna generale ale MFP
Galbenu, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
1.538,7 mii lei a creditelor de
angajament și cu 1.538,7 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Extindere Corp C1 și Corp C2,
reconstrucție magazie Școala
Gimnazială Drogu , comuna
Galbenu, județul Brăila.”

Lucrările de reabilitare ale școlii din
Drogu, vor produce în viitor
externalități pozitive în mediul
social datorită creșterii calității
infrastructurii de educație. Aceste
beneficii sunt certe și deosebit de
importante. La nivelul populației,
proiectul
investițional
propus
generează efecte în ceea ce privește
creșterea calității și cantității
serviciilor de educatie și va crea de
noi locuri de muncă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27
Cod ordonator 15 26369185, Cod
Program
1324
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Construire și dotare complex
sportiv în comuna Gemenele ,
județul Brăila.”

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
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aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Complexul sportiv reprezintă o
prioritate ridicată în contextul
actualelor strategii sectoriale şi
naţionale, având în vedere că
implementarea lui are următoarele
efecte directe: - creşterea calităţii
infrastructurii sociale a regiunilor în
care se va executa Complexul
Sportiv; - creşterea competitivităţii
regiunilor ca locaţii pentru derularea
evenimentelor sportive; - creşterea
contribuţiei turismului la dezvoltarea
regiunilor; - dezvoltarea sportului şi
activităţilor legate de sport trebuie să
fie facilitate la nivel naţional prin
crearea
unei
infrastructuri
agrementate naţional şi internaţional,
constituind un factor motivaţional în
formarea
tinerilor
pentru
performanţă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în satele Gemenele și
Găvani.

Se propune suplimentarea cu 5.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 5.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea Sursa de finanțare: fondul de rezervă

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 900
mii lei a creditelor de angajament
și cu 900 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1404 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Înscrierea în Cartea Funciară
a imobilelor din comuna
Grădiștea, județul Brăila.”

Înscrierea în cartea funciară are un
efect constitutiv, obiectul unic fiind
descrierea imobilelor. Codul civil
arată că prin imobil se înțelege una
sau mai multe parcele de teren
alăturate, indiferent de categoria de
folosință, cu sau fără construcții,
aparținând aceluiași proprietar,
situate pe teritoriul unei unități
administrativ-teritoriale și care sunt
identificate
printr-un
număr
cadastral unic.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Autori: Senator Rotaru Ion
aflat la dispoziția PM și acțiuni
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, generale ale MFP
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 3.000 Orele de educație fizică și sport
mii lei a creditelor de angajament devin tot mai intense, iar în
și cu 3.000 mii lei a creditelor comunități, se încurajează mișcarea
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/ și exercițiile fizice, în fiecare zi. Din
27
păcate, în România nu toate școlile
Cod ordonator 15 26369185, Cod au săli de sport. Ca urmare, unele
Program
1324
la
bugetul școli nu pot oferi un minim de 2 ore
Ministerului
Dezvoltării, pe săptămână de sport și educație

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
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Lucrărilor
Publice
și fizică. Aceasta înseamnă că orice
Administrației,
în
vederea creștere a orarului școlar poate
realizării obiectivului
afecta și populația generală. În acest
„Construire sală de sport sens, o nouă sală de sport va fi foarte
comuna Grădiștea , județul utilă pentru dezvoltarea sănătoasă a
elevilor, dar și pentru respectarea
Brăila.”
legislației.
Autori: Senator Rotaru Ion
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, aflat la dispoziția PM și acțiuni
Paladi George Adrian
generale ale MFP
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 5.000 Proiectul
presupune
creşterea
mii lei a creditelor de angajament atractivităţii Orașului Însurăței prin
și cu 5.000 mii lei a creditelor reabilitarea Casei de Cultură.
bugetare prevăzute în
Anexa Realizarea
acestei
investiții
3/15/27, Cod Program 1284 la prefigurează
o
creștere
a
bugetul Ministerului Dezvoltării, activităţilor artistice și culturale.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea Sursa de finanțare: fondul de rezervă
realizării obiectivului
aflat la dispoziția PM și acțiuni
„Reabilitarea, modernizarea și generale ale MFP
dotarea Casei de Cultură a
orașului Însurăței , județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.700
mii lei a creditelor de angajament
și cu 2.700 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26, Cod ordonator 15
26369185, Cod Program 1284 la

UAT Însurăței are în vedere să
asigure
locuințe
cuplurilor/persoanelor tinere care au
o calificare de nivel liceal sau
academic, în vederea încurajării
stabilităţii forţei de muncă calificate

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
1348

bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Locuințe
pentru
tineri
destinate închirierii , orașul
Însurăței, județul Brăila.” etapa
a II-a
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şi evitarea migrării acesteia în
străinătate. Locuințele construite
vor fi administrate de primărie, care
va avea obligaţia repartizării
locuinţelor, închirierii acestora cu o
chirie stabilită în condiţiile legii,
asigurării întreţinerii şi reparării pe
întreaga perioadă de viaţă a
locuinţelor.
Autori: Senator Rotaru Ion
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, aflat la dispoziția PM și acțiuni
Paladi George Adrian
generale ale MFP
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.000 Investiția are drept scop dezvoltarea
mii lei a creditelor de angajament și facilitarea unor proiecte ulterioare
și cu 1.000 mii lei a creditelor de investiții.
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării, Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Lucrărilor
Publice
și aflat la dispoziția PM și acțiuni
Administrației,
în
vederea generale ale MFP
realizării obiectivului
“Realizare platformă comercialindustrială în comuna Jirlău,
județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 5.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 5.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27

Orele de educație fizică și sport
devin tot mai intense, iar în
comunități, se încurajează mișcarea
și exercițiile fizice, în fiecare zi. Din
păcate, în România nu toate școlile

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
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au săli de sport. Ca urmare, unele
școli nu pot oferi un minim de 2 ore
pe săptămână de sport și educație
fizică. Aceasta înseamnă că orice
creștere a orarului școlar poate
afecta și populația generală. În acest
sens, o nouă sală de sport va fi foarte
utilă pentru dezvoltarea sănătoasă a
elevilor, dar și pentru respectarea
legislației.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Datorită
stării
tehnice
necorespunzătoare a DC59, DJ
212A-Blasova,
circulaţia
se
desfăşoară cu deosebită dificultate,
în special pe timp defavorabil, fapt
ce impune realizarea unor lucrări de
modernizare
a
drumurilor,
asigurându-se astfel o creştere a
viabilităţii şi siguranţei în exploatare
precum şi creşterea calităţii vieţii a
locuitorilor din zonă prin reducerea
poluării, a nivelului fonic şi a
vibraţiilor realizate de traficul
Autori: Senator Rotaru Ion
existent.
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
generale ale MFP
Se propune suplimentarea cu Efectuarea acestei investiții va avea
34.000 mii lei a creditelor de un
impact
deosebit
asupra

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Cod ordonator 15 26369185, Cod
Program
1324
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
în
vederea
Administrației,
realizării obiectivului
“Construire sală de sport cu
tribună 180 locuri, str. Rm.
Sărat,
nr.279B,
sat.Jirlău,comuna Jirlău, județul
Brăila.”
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
16.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 16.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Lucrări reabilitare DC59, DJ
212A-Blasova, km 0+000 - km
11+000 parțial , județul Brăila.”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
1350
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angajament și cu 34.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare Drum Județean DJ
255A, pe tronsonul cuprins între
km 30+000-km 44+084
elaborare documentații avize,
acorduri, PAC, POE, PThE,
asistență tehnică + executări
lucrări, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
22.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 22.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Reabilitare drum judetean DJ
202D - elaborare documentații
avize, acorduri, PAC, POE,
PThE, asistență lucrări, județul
Brăila.”

populației, deoarece este cea mai
mare parte neasfaltat și condițiile de
trafic sunt absolut îngreunate mai
ales în perioadele de ploi și zăpezi,
astfel crește operabilitatea serviciilor
de sănătate și accesul elevilor la
educație, dezvoltarea IMM-urilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Elaborarea documentației și primirea
avizelor reprezintă primul pas pentru
efectuarea acestei investiții va avea
un
impact
deosebit
asupra
populației, deoarece este cea mai
mare parte neasfaltat și condițiile de
trafic sunt absolut îngreunate mai
ales în perioadele de ploi și zăpezi,
astfel crește operabilitatea serviciilor
de sănătate și accesul elevilor la
educație, dezvoltarea IMM-urilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Senator Rotaru Ion
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Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
40.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 40.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare drum judetean DJ
203R, km 0+000 - km 35+530 elaborare documentații avize,
acorduri, PAC, POE, PThE,
asistență
lucrări,
județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Înființare sistem de alimentare
cu apă în comuna Mărașu,
județul Brăila.”

Elaborarea documentației și primirea
avizelor reprezintă primul pas pentru
efectuarea acestei investiții va avea
un
impact
deosebit
asupra
populației, deoarece este cea mai
mare parte neasfaltat și condițiile de
trafic sunt absolut îngreunate mai
ales în perioadele de ploi și zăpezi,
astfel crește operabilitatea serviciilor
de sănătate și accesul elevilor la
educație, dezvoltarea IMM-urilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Scopul acestei investiţii este
creşterea gradului de echipare
edilitară prin asigurarea necesarului
de apă potabilă aferent locuitorilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 600
mii lei a creditelor de angajament
și cu 600 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare, extindere și
dotare dispensar uman și centru
de permanență , Comuna
Măxineni, județul Brăila.”

Nivelul de sănătate este factor-cheie
al dezvoltării naționale, deoarece
determină în mare măsură activitatea
economică
și
productivitatea,
precum și mobilitatea forței de
muncă, creând premisele, pe termen
lung pentru existența unui nivel mai
ridicat de trai și de calitate a vieții.
Având
în
vedere
tendințele
demografice
negative,
profilul
sanitar al populației este o condiție
esențială
pentru
o
creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii.
Autori: Senator Rotaru Ion
Acest deziderat nu se poate realiza
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, însă
fără
o
infrastructură
Paladi George Adrian
adecvată/corespunzătoare sistemului
Grupul parlamentar PSD
sanitar. Analizele socio-economice
evidențiază relația cauzală între
nivelul de dezvoltare a capacității
forței de muncă și starea de sănătate
a populației. Investiția planificate
vor contribui la consolidarea rolului
comunelor ca motoare de creștere,
prin abordarea deficiențelor actuale
în sistemul de sănătate și
îmbunătățirea
disponibilității,
calității și relevanței infrastructurii
sanitare și al dotării. Rezultatele
așteptate
vizează
asigurarea
accesului la sistemului de sănătate în

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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vederea asigurării unor servicii
medicale mai bune.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Investiția are drept scop dezvoltarea
comercializării
produselor
autohtone, precum și facilitarea unor
proiecte ulterioare de investiții.

Se propune suplimentarea cu 350
mii lei a creditelor de angajament
și cu 350 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
realizării obiectivului
“Amenajare piață în comuna generale ale MFP
Mircea Vodă, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26, cod ordonator 15
26369185, Cod Program 1324 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare și extindere clădire
sediu Primărie Comuna Movila
Miresii, județul Brăila.”

Prin reabilitarea, modernizarea,
dotarea și extinderea sediului se
dorește o creștere a calității
serviciilor publice și o mai bună
accesibilitate a cetățenilor la aceste
servicii
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Reparații și extindere Cămin
cultural
Racovița,
Comuna
Racovița, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 370
mii lei a creditelor de angajament
și cu 370 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Construire teren minifotbal și
loc de joacă pentru copii în

Acest proiect ofera tinerilor și
locuitorilor oportunitatea de a-și
cunoaște mai bine originile și istoria,
de a cunoaște cultura țării. Este un
bun prilej de a păstra tradițiile
locale, este important ca tinerii să
cunoască obiceiurile, tradițiile și
indeletnicirile locale pentru ca
acestea să dăinuie în timp.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Faptul că sportul de masă și de
performanță din România se
confruntă cu o vulnerabilitate la
nivel
de
infrastructură,
este
evidențiat în mod explicit în
Strategia Națională pentru Sport
2016-2032 realizată de Ministerul
Tineretului și Sportului.
În județul Brăila există potențial
uman orientat spre performanță,
lipsa unor baze sportive care să

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
1355
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măcar
condițiile
localitatea Râmnicelu, județul îndeplinească
minime impuse de normele în
Brăila.”
vigoare la nivel european, fac
imposibilă diversificarea sporturilor
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, practicate de cetățenii municipiului,
obținerea performanței în sport
Paladi George Adrian
precum și creșterea numărului celor
Grupul parlamentar PSD
antrenați în activități sportive.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Se propune suplimentarea cu 1.500 Acest proiect ofera tinerilor și
mii lei a creditelor de angajament locuitorilor oportunitatea de a-și
și cu 1.500 mii lei a creditelor cunoaște mai bine originile și istoria,
bugetare prevăzute în
Anexa de a cunoaște cultura țării.
3/15/26, cod ordonator 15
26369185, Cod Program 1324 la Sursa de finanțare: fondul de rezervă
bugetul Ministerului Dezvoltării, aflat la dispoziția PM și acțiuni
Lucrărilor
Publice
și generale ale MFP
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Înființare Centru Civic în
comuna
Romanu,
județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2.341,424 mii lei a creditelor de
angajament și cu 2.341,424 mii lei
a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului

Nivelul de educație este factorcheie al dezvoltării naționale,
deoarece determină în mare măsură
activitatea
economică
și
productivitatea,
precum
și
mobilitatea forței de muncă, creând

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
1356

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării
obiectivului
“Reabilitare,
extindere
și
consolidare
clădire
școlară
Școala
Gimnazială
Roșiori,
Comuna
Roșiori,
județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
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premisele, pe termen lung pentru
existența unui nivel mai ridicat de
trai și de calitate a vieții. Având în
vedere tendințele demografice
negative, profilul educațional al
populației este o condiție esențială
pentru o creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii.
Investiția planificate vor contribui
la consolidarea rolului comunelor
ca motoare de creștere, prin
abordarea deficiențelor actuale în
sistemul
de
învățământ
și
îmbunătățirea
disponibilității,
calității și relevanței infrastructurii
educaționale
și
al
dotării.
Rezultatele
asteptate
vizează
asigurarea accesului la educația
timpurie în vederea asigurării unor
rezultate educaționale mai bune în
paralel cu promovarea participării și
reintegrarea părinților pe piața
muncii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Investiția are drept scop dezvoltarea
comercializării
produselor
autohtone, precum și facilitarea unor
proiecte ulterioare de investiții.

Se propune suplimentarea cu 338
mii lei a creditelor de angajament
și cu 338 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării, Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Lucrărilor
Publice
și aflat la dispoziția PM și acțiuni
Administrației,
în
vederea generale ale MFP
realizării obiectivului „Construire

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
1357

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

piață agroalimentară și depozit
de brânzeturi, Comuna Salcia
Tudor, județul Brăila.”
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
43.547,782 mii lei a creditelor de
angajament și cu 43.547,782 mii
lei a creditelor bugetare prevăzute
în Anexa 3/15/27, Cod Program
1284 la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Înființare sistem distribuție
gaze naturale în UAT Scorțaru
Nou, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 2.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Înființare rețea de canalizare în

Investiția are drept scop dezvoltarea
comunității locale, precum și
facilitarea unor proiecte ulterioare de
investiții.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Oportunitatea investiţiei se justifică
din
următoarele
considerente
economice: dezvoltare durabilă
pentru
întreaga
comunitate,
atragerea unor potenţiali investitori,
asigurarea
protecţiei
mediului,
creşterea gradului de confort şi a
calităţii vieţii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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comuna Siliștea, județul Brăila.”
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Înființare rețea de canalizare în
Comuna Stăncuța și satele
Stanca, Polizești, Cuza Vodă,
județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare și extindere Cămin
Cultural
în
sat
Surdila

aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Oportunitatea investiţiei se justifică
din
următoarele
considerente
economice: dezvoltare durabilă
pentru
întreaga
comunitate,
atragerea unor potenţiali investitori,
asigurarea
protecţiei
mediului,
creşterea gradului de confort şi a
calităţii vieţii.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Acest proiect ofera tinerilor și
locuitorilor oportunitatea de a-și
cunoaște mai bine originile și istoria,
de a cunoaște cultura țării. Este un
bun prilej de a păstra tradițiile
locale, este important ca tinerii să
cunoască obiceiurile, tradițiile și
indeletnicirile locale pentru ca
acestea să dăinuie în timp.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
1359

Găiseanca, județul Brăila.”

2382 Anexa 3/15/ 27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2383 Anexa 3/15/ 26
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
11.834 mii lei a creditelor de
angajament și cu 11.834 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare
drumuri
de
legătură DC 290 și DC329
extindere asfaltare străzi și
realizare trotuare în comuna
Surdila Greci, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 374
mii lei a creditelor de angajament
și cu 374 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26, Cod ordonator 15
26369185, Cod Program 1324 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește
reabilitarea
și amendamentului intrucat:-Sursa de
modernizarea rețelei de drumuri de finanţare nu poate fi avută în vedere
interes local .
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Unul dintre cele mai importante
obiective ale acestui proiect este
reprezentat de dezvoltarea sistemului
de supraveghere video a comunei.
Acesta are rolul să prevină și să
reducă șansele unui posibil incident
neplacut în viața comunității locale.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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realizării obiectivului
generale ale MFP
„Eficientizare
sistem
de
monitorizare video în comuna
Surdila Greci, județul Brăila.”
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 362 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitarea bisericii Comuna
Sutești, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Construire alei pietonale în

Proiectul își propune reabilitarea
Bisericii Monument de arhitectură.
Biserica „Sfinții Împărați Constantin
și Elena”, datează din 1842 și se află
în
centrul
satului
Șuțești.
Conservarea arhitecturii fiind de o
importanță
doesebită
pentru
comunitate.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește
reabilitarea
și
modernizarea
rețelei
de
alei
pietonale pentru o creștere a
siguranței pietonilor.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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comuna
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Tichilești,

județul generale ale MFP

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 374
mii lei a creditelor de angajament
și cu 374 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26, Cod ordonator 15
26369185, Cod Program 1324 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Amenajare cămin de bătrâni în
comuna Traian, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 5.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 5.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Asfaltare străzi în Comuna
Tudor Vladimirescu, județul

Îngrijirea și conservarea sănătății
bătrânilor constituie un obiectiv
primordial al acestei investiții.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește
reabilitarea
și amendamentului intrucat:-Sursa de
modernizarea rețelei de drumuri de finanţare nu poate fi avută în vedere
interes local comunal.
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanțare: fondul de rezervă repartizează
unor
Ordonatori
aflat la dispoziția PM și acțiuni
principali de credite pe bază de
generale ale MFP
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
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sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 190
mii lei a creditelor de angajament
și cu 190 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitarea , modernizarea si
eficientizarea
sistemului
de
iluminat public , Comuna
Tufești, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 70
mii lei a creditelor de angajament
și cu 70 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Construire remiză PSI ,
Comuna Ulmu, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion

Poiectul
presupune
asigurarea
calității și performanțelor sistemului
de iluminat public la nivel
comparabil cu cerințele directivelor
Uniunii Europene, asigurarea la
nivelul U.A.T., a unui iluminat
public adecvat necesităților de
confort și securitate, individuală și
colectivă, prevăzute de normele în
vigoare.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Investiția asigură o bună gestionare
a activității de prevenire și stingere a
incendiilor. Această investiție va
conduce la reducerea riscurilor de
incendiu si la asigurarea condițiilor
pentru salvarea persoanelor și a
bunurilor, prin intervenția operativă
pentru reducerea pagubelor și
stingerea incendiilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Ordonatori
repartizează
unor
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
10.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 10.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare străzi în comuna
Unirea, județul Brăila.”

exerciţiului bugetar
Investiţia propusă va duce la crearea
şi modernizarea infrastructurii fizice
de bază pentru populaţia comunei
Unirea, prin modernizarea reţelei de
drumuri săteşti.
Beneficiarii finali ai proiectului sunt
locuitorii din întreaga zonă, prin
efectele directe și indirecte pe care
acest proiect le va avea asupra zonei.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 500 Investiția va contribui la asigurarea
mii lei a creditelor de angajament condițiilor optime sanitare pentru
și cu 500 mii lei a creditelor elevii școlii din comuna Vădeni.
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și Sursa de finanțare: fondul de rezervă
Administrației,
în
vederea aflat la dispoziția PM și acțiuni
realizării obiectivului
generale ale MFP
„Extindere
imobil
Școala
Baldovinești
în
vederea
construirii de grupuri sanitare și
împrejmuire imobil, Comuna
Vădeni, județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 900
mii lei a creditelor de angajament
și cu 900 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Înființare piețe agroalimentare,
Comuna
Victoria,
județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2.622,224 mii lei a creditelor de
angajament și cu 2.622,224 mii lei
a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/27, Cod Program 1284
la
bugetul
Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare pod în localitatea
Vișani, comuna Vișani, județul
Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD

Investiția are drept scop dezvoltarea
comercializării
produselor
autohtone, precum și facilitarea unor
proiecte ulterioare de investiții.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Proiectul are ca scop crearea unei căi
de
comunicație
moderne
cu
implicații în dezvoltarea regională a
zonei, a fluidizării traficului,
creșterii
siguranței
traficului,
micșorarea timpilor de parcurs,
scăderea poluării la toate nivelurile
în zonele tranzitate în prezent și
scurtarea legăturilor rutiere
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se propune suplimentarea cu 1.000
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Modernizare DC 38 VișaniFilipești, 5 km , Comuna Vișani,
județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 300
mii lei a creditelor de angajament
și cu 300 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/26, Cod ordonator 15
26369185, Cod Program 1324 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Dotare SVSU Vișani cu
autospecială (5 tone), pentru
stins incendii , Comuna Vișani,
județul Brăila.”
Autori: Senator Rotaru Ion
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu,
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.500

Prin realizarea acestui obiectiv se Se
propune
respingerea
urmărește
reabilitarea
și amendamentului intrucat:-Sursa de
modernizarea rețelei de drumuri.
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanțare: fondul de rezervă repartizează
unor
Ordonatori
aflat la dispoziția PM și acțiuni
principali de credite pe bază de
generale ale MFP
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Dotare SVSU Vișani cu o
autospecială (5 tone), pentru stins
incendii va
asigura o bună
gestionare a activității de prevenire
și stingere a incendiilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Obiectivul

investiției

constă

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

în Se

propune

respingerea
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facilitarea
şi
ameliorarea
conexiunilor între reţelele de
transport judeţeană şi interjudeţeană;
- facilitarea accesului în regiune în
condiţii normale de confort şi de
securitate ;
- aducerea sistemului rutier la
parametrii tehnici corespunzători
categoriei drumului, asigurându-se
astfel condiţii bune de siguranţă în
circulaţia auto;
-asigurarea unor conditii optime de
Autori: Senator Rotaru Ion
siguranta si confort in circulatia auto
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, si pietonala
Paladi George Adrian
Grupul parlamentar PSD
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Se propune suplimentarea cu 2.500 Orele de educație fizică și sport
mii lei a creditelor de angajament devin tot mai intense, iar în
și cu 2.500 mii lei a creditelor comunități, se încurajează mișcarea
bugetare prevăzute în
Anexa și exercițiile fizice, în fiecare zi. Din
3/15/27, Cod Program 1324 la păcate, în România nu toate școlile
bugetul Ministerului Dezvoltării, au săli de sport. Ca urmare, unele
Lucrărilor
Publice
și școli nu pot oferi un minim de 2 ore
Administrației,
în
vederea pe săptămână de sport și educație
realizării obiectivului
fizică. Aceasta înseamnă că orice
„Construire sală sport Comuna creștere a orarului școlar poate
afecta și populația generală. În acest
Zăvoaia, județul Brăila.”
sens, o nouă sală de sport va fi foarte
Autori: Senator Rotaru Ion
utilă pentru dezvoltarea sănătoasă a
Deputați Mircea Florin, Niță Nicu, elevilor, dar și pentru respectarea
Paladi George Adrian
legislației.
Grupul parlamentar PSD
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
3/15/27, Cod Program 1284 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
„Lucrări de asfaltare a 30 km
străzi, comuna Viziru, județul
Brăila.”

amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Se propune suplimentarea cu
56.215 mii lei a creditelor de
angajament și cu 56.215 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/02/5001/51/VI la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării
obiectivului
aferent
proiectului finanțat prin POR
2014-2020
“Reabilitare/Modernizare
DJ607C, DN6 Podeni-MălărişcaBalta (DJ670), L=37,157 km”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Proiectul
vizează
reabilitarea/modernizarea a 37,157
km drum județean conectat la
rețeaua TEN-T și deservește o
populație de 3679 locuitori, din
comunele Balta, Podeni, Ciresu,
Ilovita.
Efectuarea acestei investiții va avea
un
impact
deosebit
asupra
populației, deoarece este cea mai
mare parte neasfaltat și condițiile de
trafic sunt absolut îngreunate mai
ales în perioadele de ploi și zăpezi,
astfel crește operabilitatea serviciilor
de sănătate și accesul elevilor la
educație,
dezvoltarea
IMMurilorprecum
și
creșterea
potențialului
touristic
existent.
Conform deviz general la faza SF
(stabilite în prețuri luna mai anul
2016), valoarea totală a investiției de
65 945,52 mii lei (cu TVA inclus)–
iar la faza DTAC/ PT&CS+DE este
în total general de 122 155,59 mii lei
(cu TVA inclus), stabilite în prețuri
luna martie anul 2020. Menționăm
faptul că suma de 65 945,52 mii lei
(cu TVA inclus) este asigurată
printr-un grant finanțat prin POR
2014-2020 și acoperirea diferența de
56 210,07 mii lei cu TVA pentru
investiția
menționată
trebuie
asigurată de către Consiliului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Județean Mehedinți, ceea ce ar
genera o presiune extrem de mare
pe bugetul propriu al Consiliului
Județean Mehedinți, existând riscul
major de a bloca financiar instituția
și implicit a stopa implementarea
proiectelor
atât
de
necesare
populației județului Mehedinți, prin
neplata facturilor.

2399 Anexa 3/15/26
Cod Program 1324
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu
19.845 mii lei a creditelor de
angajament și cu 19.845 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/26 (Program 1324) la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului aferent
proiectului finanțat prin POR
2014-2020 “Modernizare /
recompartimentare spaţii
interioare şi eficientizare
energetică a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Drobeta Turnu
Severin”

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Proiectul
vizează
reabilitarea/modernizarea celei mai
mari unitați spitalicești din Judeţul
Mehedinţi.
Efectuarea acestei investiții va avea
un
impact
deosebit
asupra
pacienților deoarece aceștia vor
beneficia de condiții de spitalizare
mai bune pe perioada internării,
urmare a reabilitarii și modernizării
clădirii ce găzduiește Spitalul
Județean de Urgență Drobeta Turnu
Severin, va crește speranța de viață a
acestora și va îmbunatății calitatea
actului medical.
Avand în vedere faptul că POR 2012020 nu a permis realizarea unui
proiect integrat, pentru a avea un
spital funcțional autorizat de catre
DSP
Mehedinţi
valoarea
cheltuielilor neeligibile estefoarte
mare.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

2400 Anexa 3/15/27
Cod Program 1284 Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune suplimentarea cu 500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa
3/15/27 (Cod Program 1284 ) la

Conform devizului general la faza
DALI (stabilite în prețuri luna mai
anul 2019), valoarea totală a
investițieia fost de 77 361,38 mii lei
(cu TVA inclus), iar în urma
revizuirii DALI valoarea totală a
acesteia a crescut la 83 925,77 mii
lei (cu TVA inclus), stabilite în
prețuri luna martie anul 2020.
Menționăm faptul că suma de 64
082,94 mii lei (cu TVA inclus), este
asigurată printr-un grant finanțat
prin POR 2014-2020, diferența de
(19 842,83 cu TVA inclus
reprezentand
cheltuieli
totale
neeligibile
pentru
investiția
menționată trebuie asigurată de către
Consiliului Județean Mehedinți, ceea
ce ar genera o presiune extrem de
mare pe bugetul propriu al
Consiliului Județean Mehedinți,
existând riscul major de a bloca
financiar instituția și implicit a stopa
implementarea proiectelor atât de
necesare
populației
județului
Mehedinți, prin neplata facturilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Având în vedere faptul că Biblioteca
Județeană ” I. G. Bibicescu”
Mehedinți deține în proprietatea sa o
clădire deosebit de importantă
pentru istoria locală și națională,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
1370

bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
Reabilitarea clădirii “Casa
Pogany”, aflată în proprietatea
Bibliotecii Județene ” I. G.
Bibicescu” Mehedinți.

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

2401 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu
14.405 mii lei a creditelor de
angajament și cu 14.405 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
pentru realizarea obiectivului
„Construire adăpost pentru
câini fără adăpost și ecarisaj,
municipiul Drobeta Turnu
Severin, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

clădire construită în anul 1862 de
boierul Iancu Sefandache, devenit
ulterior primar al orașului Severin.
Suma solicitată va fi utilizată pentru
reabilitarea interioară și exterioară a
clădirii, cu respectarea normelor
specifice pentru clădirile cu potențial
istoric, precum și dotarea acesteia cu
mobilier specific de bibliotecă,
pentru a fi redată circuitului cultural
și turistic, în condiții optime.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Necesitatea realizării acestui proiect
rezidă din pericolul pe care îl
reprezintă câinii fără stăpân pentru
populația municipiului Drobeta
Turnu Severin. Câinii sunt agresivi,
neputându-se asigura siguranța
cetățenilor.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervă aflat la dispoziția PM și
acțiuni generale ale MFP

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2402 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2403 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
17.105 mii lei a creditelor de
angajament și cu 17.105 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
pentru realizarea obiectivului
„Construire străzi cartierul
Veteranii de Război, municipiul
Drobeta Turnu Severin, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ, Cornel
Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2.613 mii lei a creditelor de
angajament și cu 2.613 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului “Construire
Grădiniță comuna Jiana, sat
Jiana, județul Mehedinți.”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

Proiectul vizează modernizarea și
îmbunătățirea infrastructurii rutiere
în cartierul Veteranii de Război din
municipiul Drobeta Turnu Severin.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervă aflat la dispoziția PM și
acțiuni generale ale MFP

Nivelul de educație este factorcheie al dezvoltării naționale,
deoarece determină în mare măsură
activitatea
economică
și
productivitatea,
precum
și
mobilitatea forței de muncă, creând
premisele, pe termen lung pentru
existența unui nivel mai ridicat de
trai și de calitate a vieții. Având în
vedere tendințele demografice
negative, profilul educațional al
populației este o condiție esențială
pentru o creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii.
Investiția planificate vor contribui
la consolidarea rolului comunelor
ca motoare de creștere, prin

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Grupul parlamentar PSD

2404 Anexa 3/15/27
Cod Program 1284 Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune suplimentarea cu
12.080 mii lei a creditelor de
angajament și cu 12.080 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizare drumuri sătești
Cioroboreni și Jiana Veche,
comuna Jiana, județul
Mehedinți„

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

abordarea deficiențelor actuale în
sistemul
de
învățământ
și
îmbunătățirea
disponibilității,
calității și relevanței infrastructurii
educaționale
și
al
dotării.
Rezultatele
asteptate
vizează
asigurarea accesului la educația
timpurie în vederea asigurării unor
rezultate educaționale mai bune în
paralel cu promovarea participării și
reintegrarea părinților pe piața
muncii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Datorită
stării
tehnice
necorespunzătoare a străzilor din
localitatățile Cioroboreni și Jiana
Veche, circulaţia se desfăşoară cu
deosebită dificultate, în special pe
timp defavorabil, fapt ce impune
realizarea
unor
lucrări
de
modernizare a străzilor, asigurânduse astfel o creştere a viabilităţii şi
siguranţei în exploatare precum şi
creşterea calităţii vieţii a locuitorilor
din zonă prin reducerea poluării, a
nivelului fonic şi a vibraţiilor
realizate de traficul existent.
Necesitatea
şi
oportunitatea
investiţiei
derivă
din
cele
menţionate, la acestea mai trebuie
adăugat şi faptul că circulaţia se
desfăşoară în condiţii foarte grele în

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Grupul parlamentar PSD

perioadele ploioase şi umede şi
faptului că dispozitivele de colectare
şi evacuare a apelor de suprafaţă
sunt deficitare pe majoritatea
străzilor.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

2405 Anexa 3/15/27
Cod Program 1284 Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

2406 Anexa 3/15/27
Cod Program 1284 Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

Se propune suplimentarea cu
2.900 mii lei a creditelor de
angajament și cu 2.900 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
“Modernizare și dotare Școală
Gimnazială Salcia, com. Salcia,
jud. Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
5.700 mii lei a creditelor de
angajament și cu 5.700 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea

Lucrările de reabilitare ale școlii din
Salcia, vor produce în viitor
externalități pozitive în mediul
social datorită creșterii calității
infrastructurii de educație. Aceste
beneficii sunt certe și deosebit de
importante.
La nivelul populației, proiectul
investițional propus generează efecte
în ceea ce privește creșterea calității
și cantității serviciilor de educatie și
va crea de noi locuri de muncă.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Investiția are drept scop mărirea
capacității de circulație a drumurilor,
corespunzător necesităților de trafic
actuale şi de perspectivă prin
realizarea unor drumuri moderne
care să asigure: - scurtarea duratei
deplasărilor (pentru călători şi
mărfuri), - reducerea consumului de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
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realizării obiectivului “Asfaltare
ulițe comunale sat Salcia, com.
Salcia, judeţul Mehedinţi”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

carburanți; - scăderea sensibilă a
uzurii
tuturor
componentelor
autovehiculelor; - consolidarea
anumitor tronsoane de drum afectate
de scurgerile necontrolate ale apelor;
- îmbunătățirea condițiilor de mediu
prin eliminarea unor noxe ce
afectează aerul, apa, solul; - accesul
unitatilor de interventie ( ambulanta,
protectie civila, etc).

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
2407 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2408 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Se propune suplimentarea cu
18.158 mii lei a creditelor de
angajament și cu 18.158 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
“Moderinzare și reabilitare
drumuri sătești în satele
Jidoștița și Sușița, comuna
Breznița Ocol , județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
4.520 mii lei a creditelor de
angajament și cu 4.520 mii lei a

Lucrarea are drept scop realizarea
unor drumuri moderne, care să
asigure mărirea capacității de
circulație,
corespunzător
necesităților de trafic actuale şi de
perspectivă, scăderea sensibilă a
uzurii
tuturor
componentelor
autovehiculelor,
îmbunătățirea
condițiilor de mediu prin eliminarea
unor noxe ce afectează aerul, apa,
solul, precum și facilitarea accesului
unităților de intervenție (ambulanța,
protecție civilă, etc).

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Nivelul de sănătate este factor-cheie Se
propune
respingerea
al dezvoltării naționale, deoarece amendamentului intrucat:-Sursa de
determină în mare măsură activitatea finanţare nu poate fi avută în vedere
1375

Publice și Administrației

creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Reabilitare
constructie Dispensar Uman,
comuna Breznița Ocol, județul
Mehedinți”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

economică
și
productivitatea,
precum și mobilitatea forței de
muncă, creând premisele, pe termen
lung pentru existența unui nivel mai
ridicat de trai și de calitate a vieții.
Având
în
vedere
tendințele
demografice
negative,
profilul
sanitar al populației este o condiție
esențială
pentru
o
creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii.
Acest deziderat nu se poate realiza
însă
fără
o
infrastructură
adecvată/corespunzătoare sistemului
sanitar. Analizele socio-economice
evidențiază relația cauzală între
nivelul de dezvoltare a capacității
forței de muncă și starea de sănătate
a populației. Investiția planificate
vor contribui la consolidarea rolului
comunelor ca motoare de creștere,
prin abordarea deficiențelor actuale
în sistemul de sănătate și
îmbunătățirea
disponibilității,
calității și relevanței infrastructurii
sanitare și al dotării. Rezultatele
așteptate
vizează
asigurarea
accesului la sistemului de sănătate în
vederea asigurării unor servicii
medicale mai bune în paralel cu
promovarea
participării
și
reintegrarea populației pe piața
muncii.

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
1376

aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
2409 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2410 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu
3.100 mii lei a creditelor de
angajament și cu 3.100 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Extindere
și modernizare școală cu clasele
I- VII, în satul Jidostița, comuna
Breznița Ocol, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
4.850 mii lei a creditelor de
angajament și cu 4.850 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Construire
Dispensar Uman în satul
Jidostița, comuna Breznița Ocol,
județul Mehedinți”

La nivelul populației, proiectul
investițional propus generează efecte
în ceea ce privește creșterea calității
și cantității serviciilor de educatie și
va crea de noi locuri de muncă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Nivelul de sănătate este factor-cheie
al dezvoltării naționale, deoarece
determină în mare măsură activitatea
economică
și
productivitatea,
precum și mobilitatea forței de
muncă, creând premisele, pe termen
lung pentru existența unui nivel mai
ridicat de trai și de calitate a vieții.
Având
în
vedere
tendințele
negative,
profilul
demografice
sanitar al populației este o condiție
esențială
pentru
o
creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii.
Acest deziderat nu se poate realiza
însă
fără
o
infrastructură

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

adecvată/corespunzătoare sistemului
sanitar. Analizele socio-economice
evidențiază relația cauzală între
nivelul de dezvoltare a capacității
forței de muncă și starea de sănătate
a populației. Investiția planificate
vor contribui la consolidarea rolului
comunelor ca motoare de creștere,
prin abordarea deficiențelor actuale
în sistemul de sănătate și
îmbunătățirea
disponibilității,
calității și relevanței infrastructurii
sanitare și al dotării. Rezultatele
așteptate
vizează
asigurarea
accesului la sistemului de sănătate în
vederea asigurării unor servicii
medicale mai bune în paralel cu
promovarea
participării
și
reintegrarea populației pe piața
muncii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

2411 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu
6.280 mii lei a creditelor de
angajament și cu 6.280 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare Cămin Cultural sat

Acest proiect ofera tinerilor și
locuitorilor satului Magheru în
general oportunitatea de
a-și
cunoaște mai bine originile și istoria,
de a cunoaște cultura țării. Este un
bun prilej de a păstra tradițiile
locale, este important ca tinerii să
cunoască obiceiurile, tradițiile și
indeletnicirile locale pentru ca
acestea să dăinuie în timp.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1378

Magheru, comuna Breznița
Ocol, județul Mehedinți”

2412

Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2413
Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 770
mii lei a creditelor de angajament
și cu 770 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului “Realizare
pod beton armat și podeț casetat
peste răul Blahnita, pe DC 120,
în Comuna Rogova,
Jud
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
5.150 mii lei a creditelor de
angajament și cu 5.150 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Cămin
cultural în comuna Rogova,

finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
generale ale MFP

Proiectul are ca scop crearea unei căi
de
comunicație
moderne
cu
implicații în dezvoltarea regională a
zonei, a fluidizării traficului,
creșterii
siguranței
traficului,
micșorarea timpilor de parcurs,
scăderea poluării la toate nivelurile
în zonele tranzitate în prezent și
scurtarea legăturilor rutiere
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Obiectivul general al investiției
vizează îmbunătățirea condițiilor de
viață pentru populație, asigurarea
accesului la serviciile de bază și
protejarea moștenirii culturale și
naturale din spațiul rural în vederea
realizării unei dezvoltări durabile.
De asemenea vizează creșterea
numărului de locuitori din zonele
rurale care beneficiază de servicii

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1379

județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

2414
Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2415 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

precum și îmbunătățirea vieții finanţarea unor cheltuieli urgente
sociale a acestora prin asigurarea de sau neprevăzute apărute în timpul
spații necesare activităților social – exerciţiului bugetar
culturale.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

Având în vedere faptul că în prezent
drumurile
locale
sunt
nemodernizate, cu capacitate de
circulaţie redusă, care nu corespunde
traficului actual şi al celui de
perspectivă, cu implicaţii directe
asupra
siguranţei
circulaţiei,
investiţia propusă prin proiect
urmăreşte:
-stoparea degradării infrastructurii şi
menţinerea
în
exploatare
a
sistemului de transport;
-aducerea
în
parametrii
de
funcţionare
şi
valorificarea
capacităţilor existente prin repararea
şi modernizarea acesteia;
-înlăturarea sau prevenirea apariţiei
restricţiilor de circulaţie.

Se propune suplimentarea cu
22.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 22.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Obiectivul investiției constă în
facilitarea
şi
ameliorarea
conexiunilor între reţelele de
transport judeţeană şi interjudeţeană;

Se propune suplimentarea cu
12.822 mii lei a creditelor de
angajament și cu 12.822 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizare drumuri în
comuna Rogova și sat Poroinița,
Jud Mehedinți”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
1380

Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizare drumuri de
interes local în cele 11 localități
aparținătoare comunei
Dumbrava județul Mehedinti”

2416 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2.269 mii lei a creditelor de
angajament și cu 2.269 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare așezământ cultural
comuna Dârvari, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

- facilitarea accesului în regiune în
condiţii normale de confort şi de
securitate ;
- aducerea sistemului rutier la
parametrii tehnici corespunzători
categoriei drumului, asigurându-se
astfel condiţii bune de siguranţă în
circulaţia auto;
-asigurarea unor conditii optime de
siguranta si confort in circulatia auto
si pietonala
.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Proiectul
presupune
creşterea
atractivităţii
localităţii
prin
reabilitarea Căminului Cultural,
activitate necesară pentru a susţine
desfăşurarea activităţilor artistice,
culturale, expozițiile, dansurile
populare, manifestaţiile tradiţionale
din mediul local.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2417
Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2418
Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2419 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Se propune suplimentarea cu
8.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 8.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Extindere
canalizare comuna Dârvari,
județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 37.
644 mii lei a creditelor de
angajament și cu 37. 644 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Asfaltare
ulițe sătești, comuna Dârvari,
județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2.120 mii lei a creditelor de
angajament și cu 2.120 mii lei a

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Sursa de finanțare: fondul de rezervă exerciţiului bugetar
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Potenţialii
beneficiari,
acestei
investiţii vor fi locuitorii comunei.
Rezultatele obținute vor fi după cum
urmează: îmbunătățirea solului și a
mediului înconjurător prin reducerea
poluării, respectiv ca beneficiu
indirect nu este de neglijat nici
îmbunătățirea, ocrotirea sănătății
generale a populației

Investiţia propusă va duce la crearea
şi modernizarea infrastructurii fizice
de bază pentru populaţia comunei
Dârvari, prin modernizarea reţelei de
drumuri săteşti.
Beneficiarii finali ai proiectului sunt
locuitorii din întreaga zonă, prin
efectele indirecte pe care acest
proiect le va avea asupra zonei.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Proiectul urmăreşte rezolvarea unor Se
propune
respingerea
probleme cu care se confruntă satul amendamentului intrucat:-Sursa de
Bârcâiacu, atât pe termen scurt, cât finanţare nu poate fi avută în vedere
1382

Publice și Administrației

creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare, modernizare,
extindere și dotare Cămin
Cultural în comuna Ponoarele,
sat Bârâiacu, judetul Mehedinți”

şi pe termen mediu şi lung.
Activităţile
de
cunoaştere,
revigorare, performanţa scenică a
tradiţiilor, obiceiurilor, datinilor,
cântecului şi jocului popular, au fost
desfăşurate permanent în instituţiile
şcolare şi căminele culturale,
realităţi care justifică acest demers.

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Sursa de finanțare: fondul de rezervă exerciţiului bugetar
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

2420 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu
14.085 mii lei a creditelor de
angajament și cu 14.085 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Extindere rețea distributie apă
în comuna Svinița, județul
Mehedinți”

Scopul acestei investiţii este
creşterea gradului de echipare
edilitară prin asigurarea necesarului
de apă potabilă aferent locuitorilor
comunei Svinița.
Extinderea sistemului de alimentare
cu apă va conduce la respectarea
prevederilor
legale
privind
asigurarea indicatorilor de de calitate
a apei potabile consumate de
locuitorii comunei precum și la
dezvoltarea în continuare a comunei,
generând o serie de avantaje precum:
- eliminarea factorilor de risc pentru
sănătatea populaţiei;
-asigurarea protecţiei mediului;

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2422 Anexa 3/15/28/5001/51
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
3.500 mii lei a creditelor de
angajament și cu 3.500 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Reabilitare Dispensar Uman
Grozești, comuna Grozești,
județul Mehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
19.236 mii lei a creditelor de
angajament și cu 19.236 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/28/5001/51 la bugetul
Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizarea infrastructurii
de transport în comuna
Ponoarele, județul Mehedinți”

- creşterea gradului de confort şi a
calităţii vieţii;
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Proiectul vizează realizarea unui
obiectiv de interes public, având ca
scop îmbunătăţirea
serviciilor
medicale pentru locuitorii comunei
Grozești.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Această investiție ridică standardul
drumurilor comunei Ponoarele,
sporind siguranța traficului. În
același timp scade durata de
deplasare, și implicit consumul de
carburant. Totodată, populația și
întreprinderile de la nivelul întregii
regiuni vor beneficia de un acces
mai bun la rețeaua rutieră a
României.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
1384
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2424 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
50.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 50.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Alimentare cu apă potabilă
satele Orevița Mare și Traian,
oraș Vânju Mare, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
350.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 350.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Asfaltare
oraș Vânju Mare, județul
Mehedinți”

aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
generale ale MFP

Proiectul vizează creșterea calității
vieții zilnice a locuitorilor acestor
zone, eliminarea factorilor de risc
pentru
sănătate,
precum
și
dezvoltarea sectorului de prestări
servicii, ceea ce ar duce la creșterea
locurilor de muncă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investiția
de
modernizare
a
drumurilor are scopul de a facilita
atât traficul auto, cât și cel pietonal,
care
se
desfăşoară
greoi,
necorespunzător din punct de vedere
al siguranței și confortului, mai cu
seamă în anotimpul rece și în
perioadele cu precipitații abundente.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
1385

aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
generale ale MFP
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2426 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
350.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 350.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, vederea realizării
obiectivului
„Asfaltare
sate
aparținătoare Orevița Mare,
Bucura,
Traian,
Nicolae
Bălcescu, oraș Vânju Mare,
județul Mehedinți”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
13.042 mii lei a creditelor de
angajament și cu 13.042 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului

Acest proiect de modernizare a
drumurilor de interes local vor
asigura:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de
transport pentru bunuri şi pesoane,
prin creşterea vitezei de rulare, prin
reducerea costurilor de exploatare şi
a ratei accidentelor, prin adoptarea
unor măsuri pentru siguranţă;
- Îmbunătăţirea factorilor de mediu;
- Standarde civice şi de mediu la
nivel mult mai ridicat comparativ cu
situaţia existentă;
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Investiția
de
reabilitare
şi
modernizare
a
infrastructurii
existente are scopul de a reduce
costurile de exploatare prin creșterea
vitezei de deplasare, de a reduce rata
accidentelor prin îmbunătăţirea
condiţiilor de transport. În plus,
proiectul contribuie la dezvoltarea
viitoare a politicii comune de

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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„Modernizare drumuri locale în
comuna Livezile, judetul
Mehedinți”

2427 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2428 Anexa 3/15/ 04
Cod Program 49
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Pod peste
raul Drincea in satul Izvoralu de
Jos, comuna Livezile, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
20.994 mii lei a creditelor de
angajament și cu 20.994 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 04 (Cod Program 49)
la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului „Construire
locuințe sociale, strada

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
generale ale MFP
transport.

Investiția are drept scop atât
modernizarea infrastructurii de
transport, cât și scurtarea timpilor de
deplasare. Se facilitează astfel
accesul la rețeaua rutieră a
României.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Serviciile sociale reprezintă activități
sau ansamblu de activități realizate
în funcție de nevoile particulare ale
fiecărei categorii de beneficiari,
având un impact direct asupra
individului, familiei sau comunității.
Cea mai acută problemă socială o
constituie lipsa locurilor de muncă.
Aici vor fi în continuare mari
probleme sociale, deoarece în

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1387

Ghioceilor, mun. Orsova județul
Mehedinți”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
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2430 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Se propune suplimentarea cu
1.500 mii lei a creditelor de
angajament și cu 1.500 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Construcție și dotare cabinet
medical Șișești, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
6.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 6.000 mii lei a

momentul de față piața de muncă finanţarea unor cheltuieli urgente
este în plin proces de evoluție, iar sau neprevăzute apărute în timpul
pentru personalul disponibilizat nu exerciţiului bugetar
există o alternativă reală, fapt ce face
să crească continuu presiunea
socială.
De aici și necesitatea acestui proiect
care are în vedere construirea unui
ansamblu de locuințe sociale format
din 4 blocuri.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Prin prezentul proiect se are în
vedere edificarea unui cabinet
medical, precum și dotarea acestuia
conform standardelor în vigoare.
Acest cabinet medical va avea
funcțiuni specifice pentru a asigura
consultații
și/sau
tratamente
medicale pentru populația arondată
acestei zone.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Debitele de apă uzată rezultate de la Se
propune
respingerea
consumatori fiind colectate în fose amendamentului intrucat:-Sursa de
septice, puțuri absorbante sau soluții finanţare nu poate fi avută în vedere
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2431 Anexa 3/15/28/5001/51 Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației

creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Canalizare și statie epurare
satele Șișești și Ciovârnășani,
comuna Șișești , județul
Mehedinți”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
4.798 mii lei a creditelor de
angajament și cu 4.798 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/28/5001/51 la bugetul
Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizarea infrastructurii
de transport în comuna Podeni,
județul Mehedinți,”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

improvizate de canalizare cu risc
major de infestare a solului și a
pânzei
freatice,
se
impune
modernizarea și ridicării gradului de
confort al locuitorilor din zonă, prin
echiparea întregului teritoriu cu
utilități tehnico-edilitare astfel încât
să se asigure condiții civilizate de
viață pentru locuitori.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP.

Acest
proiect
reiese
dintr-o
dezvoltare regională echilibrată și
dintr-un sistem eficient de gestionare
și întreținere a tuturor drumurilor
naționale, care sunt esențiale pentru
dezvoltarea transportului rutier,
pentru creșterea confortului, pentru
asigurarea serviciilor de urgență și
salvare în cazul catastrofelor
naturale, precum și pentru facilitarea
accesului persoanelor vârstnice sau
cu mobilitate redusă.

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
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2433 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu
3.150 mii lei a creditelor de
angajament și cu 3.150 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Extindere sistem alimentare cu
apă sat Malarișca, mărirea
capacității sursei de apă, a
capacității de înmagazinare și
realizare branșamente în satele
Gornenți și Malarișca, comuna
Podeni județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
78.400 mii lei a creditelor de
angajament și cu 78.400 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Asfaltare ulițe comunale,
comuna Gogoșu, județul
Mehedinți”

Investiția are drept scop asigurarea
că debitele de apă distribuite prin
rețelele de alimentare se încadrează
în prevederile reglementărilor în
vigoare
și
ale
actelor
de
reglementare emise de către
autorități,
protejarea
și
îmbunătățirea calității mediului
înconjurător, creșterea numărului de
persoane branșate la o rețea de
alimentare cu apă și racordarea la o
rețea de canalizare menajeră.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Comuna Gogoșu este favorabilă
turismului
de
tranzit
și
agroturismului.
Proiectul presupune modernizarea
infrastructurii de transport în
interiorul comunei în vedrea creșterii
numărului de turiști, creșterii vitezei
de deplasare, și creșterii siguranței
rutiere
prin
îmbunătăţirea
condiţiilor de transport.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
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2435 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ, Cornel
Vasile FOLESCU. Grupul
parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
20.199 mii lei a creditelor de
angajament și cu 20.199 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizare drumuri locale în
comuna Punghina, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
10.976 mii lei a creditelor de
angajament și cu 10.976 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Asfaltare drumuri și ulițe
comunale 8.5 km, comuna
Tâmna, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,

generale ale MFP

Acest proiect de modernizare a
drumurilor locale în comuna
Punghina va asigura îmbunătăţirea
condiţiilor de transport pentru bunuri
şi pesoane, prin creşterea vitezei de
rulare, prin reducerea costurilor de
exploatare şi a ratei accidentelor,
prin adoptarea unor măsuri pentru
siguranţă;
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
exerciţiului bugetar
generale ale MFP
Investiția
de
modernizare
a
drumurilor are scopul de a facilita
atât traficul auto, cât și cel pietonal,
care
se
desfăşoară
greoi,
necorespunzător din punct de vedere
al siguranței și confortului, mai cu
seamă în anotimpul rece și în
perioadele cu precipitații abundente.
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Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 1.200
mii lei a creditelor de angajament
și cu 1.200 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Alimentare cu apă potabilă sat
Boceni, comuna Tâmna, județul
Mehedinți”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
4.500 mii lei a creditelor de
angajament și cu 4.500 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Canalizare sat Valea Ursului și
sat Boceni, comuna Tâmna,
județul Mehedinți”

Obiectivul proiectului este de a
realiza infrastructura de apă și apă
uzată din zona menționată prin
extinderea și dezvoltarea serviciului
de alimentare cu apă potabilă,
controlată microbiologic, în condiții
de siguranță și protecție a sănătății și
asigurarea colectării și epurării
apelor uzate pentru conformarea cu
cerințele
directivelor
europene
privind calitatea apei destinate
consumului uman și epurarea apelor
uzate.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de
rezervă aflat la dispoziția PM și acțiuni generale ale MFP
Prin realizarea acestui proiect se
urmăresc prevenția în domeniul
edilitar, educația edilitară, accesul
populației la un sistem centralizat de
canalizare menajeră, implementarea
rapidă și corectă a programelor
naționale de prevenție, îmbunătățirea
stării de sănătate a populației,
creșterea calității vieții și speranței
de viață a populației.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
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Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
9.413 mii lei a creditelor de
angajament și cu 9.413 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizare drumuri de
interes local în comuna Florești,
județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
5.614 mii lei a creditelor de
angajament și cu 5.614 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Înființare rețea de canalizare
în localitatea Zegujani și
extindere rețea de canalizare în
satele Livezi și

Realizarea obiectivului de investiții
propus reprezintă o îmbunătățire a
infrastructurii din cadrul comunei
Florești, o îmbunătățire a condițiilor
de viață și a standardelor de muncă,
fapt care va contribui într-o mare
măsură și la menținerea populației și
a forței de muncă la nivel local ceea
ce va duce la creșterea nivelului de
dezvoltare economică și a nivelului
de trai în zonă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Realizarea unei rețele de canalizare
va conduce la reducerea poluării
apelor freatice sau de suprafață de
către puțurile absorbante din
gospodării, evitarea evacuării apei
uzate în cursurile de apa, fără o
tratare prealabilă, la creșterea
confortului și realizarea cadrului
igienico-sanitar
optim
pentru
populație.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
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Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
20.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 20 000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Asfaltare drumuri locale
comuna Gârla Mare, județul
Mehedinți”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
10.106 mii lei a creditelor de
angajament și cu 10 106 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului

generale ale MFP

Investiția vizează impulsionarea
dezvoltării
economice
și
a
mobilității populației și forței de
muncă din regiune, precum și
creșterea gradului de accesibilitate și
atractivitate
a
zonei,
prin
îmbunătățirea condițiilor oferite de
infrastructura de transport.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Prin acest proiect se urmărește
realizarea unei structuri edilitare
moderne, ca bază a dezvoltării
economice și în scopul atragerii
investițiilor
profitabile
pentru
comunitatea locală, precum și
îmbunătățirea condițiilor de viață
pentru localnici.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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„Reabilitarea sistemelor de
alimentare cu apă din comuna
Malovăț, județul Mehedinți”

2442 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2443 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
30.500 mii lei a creditelor de
angajament și cu 30.500 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Asfaltare drumuri
comunale/sătești din comuna
Malovăț, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
5.999 mii lei a creditelor de
angajament și cu 5.999 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, în vederea
realizării obiectivului
„Modernizare drumuri

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
generale ale MFP

Proiectul de investiţie propus
satisface obiectivele strategice de
creştere a atractivităţii zonelor rurale
din România, de îmbunătăţire a
condiţiilor de viaţă şi de asigurare a
accesului la serviciile de bază pentru
comunitatea rurală.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
Având în vedere faptul că în prezent
drumurile
locale
sunt
nemodernizate, cu capacitate de
circulaţie redusă care nu corespunde
traficului actual şi al celui de
perspectivă, cu implicaţii directe
asupra
siguranţei
circulaţiei,
investiţia
propusă
urmăreşte
stoparea degradării infrastructurii şi
valorificarea capacităţilor existente.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
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finanţarea unor cheltuieli urgente
comunale, drumuri sătești și
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
ulițe din satul Breznicioara și
aflat la dispoziția PM și - acțiuni exerciţiului bugetar
satul Tirsa, comuna
Stângăceaua, județul Mehedinți” generale ale MFP

2444 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

2445 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 537.
674 mii lei a creditelor de
angajament și cu 537.674 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice ,
pentru realizarea obiectivului
„Canalizare și stație epurare
comuna Pristol, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 500
mii lei a creditelor de angajament
și cu 500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice , pentru realizarea
obiectivului „Construire pod
peste râul Drincea, comuna

În vederea modernizării și ridicării
gradului de confort al locuitorilor
din
zona,
proiectul
prevede
echiparea întregului teritoriu cu
utilități tehnico-edilitare astfel încât
să se asigure condiții civilizate de
viață pentru locuitorii din zona.
Soluția va rezolva problemele de
mediu din zonă în mod unitar, cu
epurarea apelor într-o stație de
epurare și va ține sub control riguros
elementele poluante din întreaga
zonă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Podul rutier este necesar pentru a
traversa râul Drincea și va face
legătura între drumurile comunale.
Realizarea podului
se impune
pentru a face posibil accesul la
terenurile din partea estică a râului.
Realizarea acestei investiții este
oportună pentru toți locuitorii
comunei, fiind cuprinsă în strategia

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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2446 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Pădina, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 300
mii lei atât a creditelor de
angajament cât și a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice, pentru realizarea
obiectivului „Reabilitate Școală
Pădina comuna Pădina, județul
Mehedinți

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 8.000
2447 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 8.000 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Modernizare
drumuri de interes local în
comuna
Vrata,
județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU

de dezvoltare locală.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investiția propune realizarea unei
infrastructuri
școlare
corespunzătoare prin reabilitarea și
modernizarea clădirilor existente.
Asigurarea facilităților necesare
contribuind
la
îmbunatățirea
rezultatelor școlare și la o rată de
tranziție mai mare către nivelurile
superioare de educație.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Modernizarea drumurilor va duce la
sporirea capacității portante și de
circulație în această zonă, cu
platformă cu lățime suficientă pentru
asigurarea siguranței circulației și a
confortului în trafic. Asigurarea
unui trafic în condiții optime va duce
la dezvoltarea economică în comună
și la apariția unor potențiali agenți
economici.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2448 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
20.620 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 20.620 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
pentru realizarea obiectivului
„Modernizare
drumuri
comunale, sat Vânători, comuna
Vânători, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 800
2449 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 800 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Întreținere,
pietruire
ulite
sătești
și
construire poduri pe ulițe
comuna
Căzănești,
județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

Realizarea obiectivului de investiții
propus reprezintă o îmbunătățire a
infrastructurii din cadrul comunei
Vânători,
o
îmbunătățire
a
condițiilor de viață și a standardelor
de muncă, fapt care va contribui
într-o mare măsură și la menținerea
populației și a forței de muncă la
nivel local ceea ce va duce la
creșterea nivelului de dezvoltare
economică și a nivelului de trai în
zonă
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Acest proiect este cu atât mai
necesar cu cât în perioada de
toamnă iarnă, prin ploile şi
ninsorile specifice de sezon rece,
se vor produce mult mai multe
degradări ale drumurilor locale.
Prin pietruire, se va putea astfel
interveni cu promptitudine la
dezăpezirea zonelor afectate de
ninsori dar şi o mai bună
circulaţie
a
cetăţenilor
şi
vehiculelor aflate în transit sau
intervenţii ale autospecialelor de
salvare şi pompieri acolo unde
sunt solicitate.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2450 Anexa 3/15/28/5001/51 Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 10.550 mii lei a creditelor de
Administrației
angajament și cu 10.550 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/28/5001/51 la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului„Modernizarea
infrastructurii de transport în
comuna
Greci,
județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2451 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
10.400 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 10.400 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
pentru realizarea obiectivului
„Alimentare cu apă potabilă
comuna
Șovarna,
județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul parlamentar PSD

generale ale MFP
Modernizarea
și
dezvoltarea
transportului
trebuie
abordate
plecând de la principiul asigurării
siguranței și securității. România
trebuie să se alăture în acest
domeniu infrastructurii europene și
mondiale ținând cont de nevoile
specifice românilor. Dezvoltarea
economică a României poate fi
sustenabilă
prin
dezvoltarea
infrastructurii de transport.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Dezvoltarea economică şi socială
durabilă a unei comunităţi, depinde
şi de gradul de echipare edilitară a
acesteia, de asigurarea tuturor
utilităţilor necesare desfăşurării
activităţii potenţialilor investitori sau
consumatori,
prin
ridicarea
standardului de viaţă. Scopul acestei
investiţii este creşterea gradului de
echipare edilitară prin asigurarea
necesarului de apă potabilă aferent
locuitorilor comunei Șovarna.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2452 Anexa 3/15/28/5001/51 Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 14.300 mii lei a creditelor de
Administrației
angajament și cu 14.300 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/28/5001/51 la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Modernizare
infrastructură de transport
comuna
Braniștea,
județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2453 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
18.700 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 18.700 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
pentru realizarea obiectivului
Realizarea
lucrărilor
de
reabilitare a stației de epurare
cu
treapta
secundară
în
municipiul
Orșova,
județul
Mehedinți”

2454 Anexa 3/15/ 27

Obiectivele specifice ale proiectului
vizează
creșterea
mobilități
populației și a mărfurilor din zona
rurală, prin îmbunătățirea calității
rutiere, crearea de noi facilități de
acces
și
mobilitate
prin
modernizarea de stații pentru
pasageri și creșterea gradului de
siguranță în trafic prin investiții
destinate siguranței rutiere.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Scopul și importanța investițiilor
propuse prin acest proiect pentru
municipiul Orșova constau în
îmbunătățirea calității mediului și
condițiilor de viață ale oamenilor,
prin
reabilitarea
infrastructurii
inadecvate în sectorul de apă și apă
uzată
în
scopul
conformării
standardelor Uniunii Europene,
precum și celor românești.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu Prin

modernizarea

drumurilor Se

propune

respingerea
1400

Cod Program 1284
29.922 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 29.922 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
pentru realizarea obiectivului
Modernizare drumuri de interes
local în comuna Obârșia de
Câmp, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 4.124
2455 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 4.124 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Demolare,
construire,
împrejmuire teren și dotare
gradinițe în comuna Obârșia de
Câmp, județul Mehedinți”

comunei Obârșia de Câmp, se va
consolida la nivel local acea parte a
infrastructurii pe care o reprezintă
calea de circulație rutieră, ea
reprezentând
capacitatea
de
acoperire a nevoilor de circulație a
populației din comună. Investiția va
duce la sporirea capacității portante
și de circulație în această zonă, cu
asigurarea siguranței circulației și a
confortului în trafic.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Ordonatori
repartizează
unor
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Scopul si obiectivul investiției
constau în asigurarea accesului,
calității și a atractiviății educației în
grădinița din comuna Obârșia, in
scopul creşterii gradului de
participare la nivelul educaţiei
timpurii
şi
învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului și la creșterea ratei de
tranziție spre niveluri superioare de
educație.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 4.530 Prin
construirea
și
dotarea Se
propune
respingerea
2456 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament dispensarului în comuna Grozești, se amendamentului intrucat:-Sursa de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 4.530 mii lei a creditelor urmărește respectarea standardelor și finanţare nu poate fi avută în vedere
1401

Publice și Administrației

bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Construire,
împrejmuire teren și dotare
Dispensar Uman în comuna
Obârșia de Câmp, județul
Mehedinți”

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2457 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
15.000 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 15.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Publice și Administrației
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice,
pentru realizarea obiectivului
„Modernizare drumuri locale în
satul Oprișor și satul Prisăceaua,
comuna
Oprișor,
județul
Mehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.500
2458 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 2.500 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/

cerințelor actuale din domeniu. Se
va realiza astfel un pas înainte în
vederea creșterii calității serviciilor
de bază ale populației.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Realizarea lucrărilor propuse va
conduce
la
îmbunătăţirea
performanţei legăturii cu drumurile
naţionale prin creşterea vitezei de
transport şi a reducerii ratei
accidentelor prin adoptarea de
măsuri de siguranţă, la îmbunătăţirea
condiţiilor de transport şi siguranţa
circulaţiei inclusiv asigurarea unor
intervenţii rapide a echipajelor de
poliţie, pompieri şi salvare în zonă.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
Sursa de finanțare: fondul de exerciţiului bugetar
rezervă aflat la dispoziția PM și
acțiuni generale ale MFP
Prin
realizarea
lucrărilor
de
reabilitare, modernizare si dotare se
urmăreşte rezolvarea unor probleme
cu care se confruntă satul Oprișor,

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
1402

27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Reabilitare și dotare cămin
cultural sat Oprișor, comuna
Oprișor, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.500
2459 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 2.500 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
Publice și Administrației
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Reabilitare
și
dotare cămin cultural sat
Prisăceaua, comuna Oprișor,
județul Mehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.500
2460 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 2.500 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

atât pe termen scurt, cât şi pe termen
mediu şi lung, cum ar fi activităţile
de cercetare, cunoaştere a tradiţiilor,
obiceiurilor, datinilor, cântecului şi
jocului popular.

nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
Sursa de finanțare: fondul de rezervă finanţarea unor cheltuieli urgente
aflat la dispoziția PM și acțiuni sau neprevăzute apărute în timpul
generale ale MFP
exerciţiului bugetar

Modernizarea şi dotarea Căminului
Cultural Prisăceaua va permite
organizarea şi desfăşurarea în
condiţii excelente a unei game
variate de acţiuni, culturale, artistice,
educative, sociale şi recreative.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa de finanțare: fondul de rezervă repartizează
unor
Ordonatori
aflat la dispoziția PM și acțiuni principali de credite pe bază de
generale ale MFP
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investiţia propusă prin proiect
urmăreşte
stoparea
degradării
infrastructurii şi menţinerea în
exploatare a sistemului de transport,
înlăturarea sau prevenirea apariţiei
restricţiilor de circulaţie, creşterea

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
1403

Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Modernizare străzi rurale în
comuna
Vlădaia,
județul
Mehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.500
2461 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 2.500 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului „Reabilitare cămin
cultural comunaVlădaia, județul
Mehedinți ”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.500
2462 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 2.500 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice, pentru realizarea
obiectivului
„ Modernizare drumuri de

capacităţii de transport în vederea
asigurării
interconectării
şi
interoperabilităţii între rute şi
moduri de transport cu implicaţii
directe asupra siguranţei circulaţiei,
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investiția urmărește necesitatea
creșterii nivelului cultural al
locuitorilor din comuna Vlădaia,
contribuind
la
dezvoltarea
infrastructurii sociale, în vederea
atingerii unui nivel de dezvoltare
necesar păstrării specificului local și
a conservarii valorilor din această
zona.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investiția reprezintă o îmbunătățire a
infrastructurii din cadrul comunei
Vlădaia, o îmbunătățire a condițiilor
de viață și a standardelor de muncă,
fapt care va contribui într-o mare
măsură și la menținerea populației și
a forței de muncă la nivel local, ceea
ce va duce la creșterea nivelului de
dezvoltare economică și a nivelului

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
1404

interes local în comunaVlădaia,
județul Mehedinți – etapa II”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 2.500
2463 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 2.500 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„ Modernizare iluminat public
stradal
în
comunaVlădaia,
județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 431
2464 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 431 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului
„Proiectare
și
execuție rețele de distribuție apă
în satele Broșteni, Luncșoara și
Meriș, comuna Broșteni, județul
Mehedinți”

de trai în zonă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Poiectul
presupune
asigurarea
calității și performanțelor sistemului
de iluminat public la nivel
comparabil cu cerințele directivelor
Uniunii Europene, asigurarea la
nivelul U.A.T., a unui iluminat
public adecvat necesităților de
confort și securitate, individuală și
colectivă, prevăzute de normele în
vigoare.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
Sursa de finanțare: fondul de rezervă sau neprevăzute apărute în timpul
aflat la dispoziția PM și acțiuni exerciţiului bugetar
generale ale MFP
Scopul acestei investiţii este
creşterea gradului de echipare
edilitară prin asigurarea necesarului
de apă potabilă aferent locuitorilor
satelor Broșteni, Luncșoara și Meriș
din comuna Broșteni.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
Sursa de finanțare: fondul de rezervă principali de credite pe bază de
aflat la dispoziția PM și acțiuni Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
generale ale MFP
sau neprevăzute apărute în timpul
1405

exerciţiului bugetar
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 554
2465 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 554 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice,
pentru
realizarea
obiectivului „Rigole și acces la
proprietăți pe DC 60 Lupșa de
Jos, comuna Broșteni, județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul parlamentar PSD
2466 Anexa 3/15/28/5001/51 Ministerul Se propune suplimentarea cu
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 17.643 mii lei a creditelor de
Administrației
angajament și cu 17.643 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/28/5001/51 la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
”Modernizarea infrastructurii
de transport în comuna Hinova,
județul Mehedinți”

Proiectul are drept scop o
îmbunătățire a infrastructurii pe DC
60 Lupșa de Jos, comuna Broșteni,
și imlicit o îmbunătățire a condițiilor
de viață și a standardelor de muncă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investiția urmărește accesibilitatea
rapidă va reprezenta integrarea
superioară a zonei comunale, cu
asigurarea accesului cu economii de
timp către punctele de interes pentru
persoane și mărfuri. De asemenea va
oferi alternative multiple de
deplasare,
scăderea
timpilor
petrecuți în trafic, dar și dezvoltarea
unui sistem de transport accesibil
pentru toate categoriile sociale.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1406

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2467 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
4.943 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 4.943 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, vederea realizării
obiectivului ”Extindere rețea
alimentare cu apă potabilă în
comuna
Hinova,
județul
Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2468 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
1.919 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 1.919 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“ Construire Cămin Cultural
sat Hinova, comuna Hinova,
județul Mehedinți”

Investiția iși propune eliminarea
factorilor de risc pentru sănătatea
populaţiei, asigurarea protecţiei
mediului, creşterea gradului de
confort şi a calităţii vieţii.
Oportunitatea investiţiei se justifică
şi din următoarele considerente
economice: dezvoltare durabilă
pentru întreaga comunitate și
atragerea unor potenţiali investitori.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Proiectul oferă locuitorilor satului
Hinova, în general, oportunitatea de
a-și cunoaște mai bine originile și
istoria, de a cunoaște cultura țării.
Este un bun prilej de a păstra
tradițiile locale, este important ca
tinerii să cunoască obiceiurile,
tradițiile și indeletnicirile locale
pentru ca acestea să dăinuie în timp
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
1407

Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu 450
2469 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 450 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
Publice și Administrației
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“
Reparații
capitale
Școală
Gimnazială Hinova, comuna
Hinova, județul Mehedinți”
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2470 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
17.150 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 17.150 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării
obiectivului
“Reabilitare și modernizare
străzi oraș Strehaia, judetul
Mehedinti”

Investiția
urmărește
creșterea
nivelului de educație care este un
factor-cheie al dezvoltării naționale,
deoarece determină în mare măsură
activitatea
economică
și
productivitatea,
precum
și
mobilitatea forței de muncă, creând
premisele, pe termen lung pentru
existența unui nivel mai ridicat de
trai și de calitate a vieții.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Investiția urmărește o îmbunătățire a
condițiilor de viață și a standardelor
de muncă, fapt care va contribui
într-o mare măsură și la menținerea
populației și a forței de muncă la
nivel local, ceea ce va duce la
creșterea nivelului de dezvoltare
economică și a nivelului de trai în
zonă. Sursa de finanțare: fondul de
rezervă aflat la dispoziția PM și
acțiuni generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autor: Liviu Lucian MAZILU,
1408

Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2471 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
28.450 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 28.450 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
obiectivului
realizării
„Construire rețea distribuție
gaze naturale UAT Strehaia,
judetul Mehedinti”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2472 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
48.250 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 48.250 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării
obiectivului
“Extindere
rețea
apa-canal
aglomerarea Strehaia-ComandaCiochiuta- Hurducesti, judetul
Mehedinti”

Investiția are drept scop dezvoltarea
comunității locale, precum și
facilitarea unor proiecte ulterioare
deinvestiții.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare: fondul de rezervă dispoziţia
Guvernului
se
aflat la dispoziția PM și acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
generale ale MFP
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Oportunitatea investiţiei se justifică
din
următoarele
considerente
economice: dezvoltare durabilă
pentru
întreaga
comunitate,
atragerea unor potenţiali investitori,
asigurarea
protecţiei
mediului,
creşterea gradului de confort şi a
calităţii vieţii.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autor: Liviu Lucian MAZILU,
1409

Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2473 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
5.650 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 5.650 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului
“Dotare
echipamente
și
aparatură
medicală
Policlinica
oraș
Strehaia, judetul Mehedinti”

2474 Anexa 3/15/26
Programul 1324: ”Programul
național de construcții de interes
public și social”
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
6.900 mii lei a creditelor de
angajament și cu 6.900 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/26/ la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației , Cod Program
1324, în vederea realizării
obiectivului “Construire corp
spital pentru secție neonatologie
,
oraș
Strehaia,
judetul
Mehedinti”

Prezentul proiect are în vedere
echiparea unei policlinici, precum și
dotarea
acestuia
conform
standardelor în vigoare. Această
policlinică va avea funcțiuni
specifice pentru a asigura consultații
și/sau tratamente medicale pentru
populația arondată acestei zone.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la
dispoziția PM și acțiuni generale ale
MFP

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Proiectul are în vedere construcția și
dotarea unui corp de spital pentru
tratarea copiilor nou-nascuți, care
prezintă probleme de sănătate și care
nu pot fi transportați .

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
Sursa de finanțare: fondul de rezervă dispoziţia
Guvernului
se
aflat la dispoziția PM și acțiuni repartizează
unor
Ordonatori
generale ale MFP
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Autor: Liviu Lucian MAZILU,
1410

Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2475 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
3.700 mii lei a creditelor de
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor angajament și cu 3.700 mii lei a
Publice și Administrației
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 (Cod Program
1284) la bugetul Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației,
în
vederea
realizării
obiectivului
“Reabilitare și modernizare
clădire Școala Gimnazială, oraș
Strehaia, judetul Mehedinti”
Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul Parlamentar PSD
Se propune suplimentarea cu
2476 Anexa 3/15/ 27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 24.500 mii lei a creditelor de
Publice și Administrației
angajament și cu 24.500 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27
la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, Cod ordonator 15
26369185, Cod Program 1324, în
vederea realizării obiectivului
„Reabilitarea și modernizarea
Stadionului Dr. Angelescu.”

Obiectivul general al proiectului este
reprezentat de realizarea condițiilor
pentru o educație de calitate în
orașul Strehaia, precum și creșterea
gradului de participare la nivelul
învațământului obligatoriu a copiilor
din zona menționată. Nivelul de
educație este factor-cheie al
dezvoltării
naționale,
deoarece
determină în mare măsură activitatea
economică
și
productivitatea,
precum și mobilitatea forței de
muncă, creând premisele, pe termen
lung pentru existența unui nivel mai
ridicat de trai și de calitate a vieții.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Faptul că sportul de masă și de
performanță din România se
confruntă cu o vulnerabilitate la
nivel
de
infrastructură,
este
evidențiat în mod explicit în
Strategia Națională pentru Sport
2016-2032 realizată de Ministerul
Tineretului și Sportului.
În municipiul Drobeta Turnu
Severin există potențial uman
orientat spre performanță, lipsa unor
baze sportive care să îndeplinească
măcar condițiile minime impuse de
normele în vigoare la nivel

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autor: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul Parlamentar PSD

european,
fac
imposibilă
diversificarea sporturilor practicate
de cetățenii municipiului, obținerea
performanței în sport precum și
creșterea numărului celor antrenați
în activități sportive.
“Reabilitarea
și
Modernizarea
Stadionului Dr. Angelescu” devine
oportună și necesară din punct de
vedere social, dând curs astfel
solicitarilor
cetățenilor
întregii
comunități de implicare activă în
viața sportivă.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Proiectul care privește extinderea
rețelei electrice de joasă tensiune pe
raza comunei Svinița din județul
Mehedinți, are ca obiectiv principal
racordarea noului cartier de case nou
construite la rețea, ceea ce va duce la
creșterea nivelului de dezvoltare
economică și a nivelului de trai în
zonă.

Se propune suplimentarea cu
2477 Anexa 3/15/ 27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 9.264 mii lei a creditelor de
Publice și Administrației
angajament și cu 9.264 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/15/ 27 la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației, Cod Program 50,
Cod indicator 5001, în vederea
realizării obiectivului
„Extindere/electrificare
rețea
electrică de joasă tensiune, în
zona case de vacanță a comunei Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
Svinița, județul Mehedinți”
generale ale MFP
Autori: Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2478 Anexa 3/15 – bugetul Ministerului
Dezvoltării. Lucrărilor Publice și
Administrației, lit. c. Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, fezabilitate și alte
studii, Capitolul 5001 – Cheltuieli
bugetul de stat , Titlul VII – Alte
transferuri

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Dezvoltării.
Lucrărilor
Publice
și
Administrației la capitolul alte
transferuri cu suma de 50.000 mii
lei care se alocă pentru finanțarea
obiectivului de investiții „Studiu
de fezabilitate pentru Drumul
expres Craiova – Filiaș – Orșova –
Băile Herculane – Caraș-Severin –
Lugoj”
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat
PSD
Laura-Cătălina
Vicol-Ciorbă,
deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat
PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat
PSD

2479 Legea bugetului de stat -2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Se alocă suma de 10000 mii lei
către bugetul comunei Lungani
pentru finanțarea proiectului
”Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în comuna Lungani,
județul Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA

Proiectul este în concordanță cu
coridorul TEN – T „Orient/Est med”
și va asigura conectivitatea m.
Craiova cu granița de vest și va
îmbunătăți
accesibilitatea
de
transport pentru întreaga zonă de
sud, accesibilitate favorizată și de
drumul expres Pitești – Craiova,
aflat în execuție.
De asemenea drumul expres Lugoj –
Craiova va asigura conectivitatea cu
Bulgaria și sud-estul Europei.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
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Grup parlamentar PSD

2480 Legea bugetului de stat - 2021 –
anexa nr.3/15/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între
unități ale administrației publice”,
articolul 02 ”Transferuri de capital”

Se alocă suma de 1000 mii lei
către bugetul comunei Tătăruși
pentru finanțarea proiectului
”Construire bază sportivă în
comuna Erbiceni”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Lungani. Proiectul ”Înființare rețea
de distribuție gaze naturale în
comuna Lungani, județul Iași”
presupune o investiție totală de
38800 mii lei pentru anul în curs
fiind estimate cheltuieli de 10000
mii lei. Propunem alocarea sumei
către bugetul comunei Gorban
10000 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 10000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor

Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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2481 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul Se propune suplimentarea cu 1.000
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor mii lei a creditelor de angajament
Publice și Administrației
și cu 1.000 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în
Anexa
Cod program 1324
3/15/27, Cod Program 1324 la
bugetul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului “Construire
sală de sport – 102 locuri în
incinta
Școlii
Garabet
Ibrăileanu” , orașului Tg.
Frumos, județul Iași.”

de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Erbiceni. Proiectul ”Construire bază
sportivă în comuna Erbiceni”
presupune o investiție totală de 5437
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 1000 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Erbiceni 1000 mii
lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1000 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea

exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Se propune suplimentarea cu 259
2482 Anexa 3/15/ 27
Cod Program 1284
mii lei a creditelor de angajament
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor și cu 259 mii lei a creditelor
Publice și Administrației
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 (Cod Program 1284) la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului ”Construire
și dotare dispensar medical în
localitatea Dolhești, comuna
Dolhești, județul Iași”

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al orașului Tg.
Frumos. Proiectul ”Construire sală
de sport – 102 locuri în incinta
Școlii Garabet Ibrăileanu”
presupune o investiție totală de 5000
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 5000 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul orașului Tg. Frumos 1000
mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 1000 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Dolhești. Proiectul ”Construire și

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

1416

2483 Anexa 3/15/ 27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu 379
mii lei a creditelor de angajament
și cu 379 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27 Cod ordonator 15 26369185,
Cod Program 1324 la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului ”Construire
sală de sport la Școala Generală
nr. 2, comunei Focuri, județul
Iași”
Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

dotare dispensar medical în
localitatea Dolhești, comuna
Dolhești, județul Iași” presupune o
investiție totală de 809 mii lei pentru
anul în curs fiind estimate cheltuieli
de 259 mii lei. Propunem alocarea
sumei către bugetul comunei
Dolhești 259 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 259 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Focuri. Proiectul ”Construire sală
de sport la Școala Generală nr. 2”
presupune o investiție totală de 974
mii lei pentru anul în curs fiind

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2484 Anexa 3/15/ 27
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației

Se propune suplimentarea cu 3.310
mii lei a creditelor de angajament
și cu 3.310 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
27, Cod Program 1284 la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării obiectivului ”Construire
cămin
cultural
în
sat
Răducăneni,
comune
Răducăneni, județul Iași”

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

estimate cheltuieli de 379 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Focuri 379 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 379 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea este
nevoie de suplimentarea veniturilor
de la bugetul de stat către bugetele
locale pentru a asigura atât
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a putea
susține economia locală. Un astfel
de proiect este cel al comunei
Răducăneni. Proiectul ”Construire
cămin cultural în sat Răducăneni,
comune Răducăneni, județul Iași”
presupune o investiție totală de 3310
mii lei pentru anul în curs fiind
estimate cheltuieli de 3267 mii lei.
Propunem alocarea sumei către
bugetul comunei Răducăneni 3267
mii lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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2485 Anexa nr. 3/15/27 privind Bugetul Se propune suplimentarea cu 138,6
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor mii lei a creditelor de angajament
Publice și Administrației
și cu 138,6 mii lei a creditelor
bugetare prevăzute în Anexa 3/15/
Cod program 1324
27, Cod Program 1324 la bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
în
vederea
realizării
obiectivului
”Modernizare și reabilitare parc
în comuna Strunga, județul Iași”

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

2486 Anexa 3/15
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației
Programul național de construcții de
interes public sau social derulat în
baza
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind
înființarea Companiei Naționale de
Investiții "C.N.I." - S.A.

Suplimentarea sumelor și cotelor
defalcate din unele venituri ale
bugetului
de
stat
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
județe, comune, orașe și municipii
cu suma de 847,166 mii lei pentru
comuna Țigănași, județul Iași, în
vederea cofinanțării proiectului
”Reabilitare, modernizare, dotare
și extindere Școala Gimnazială

Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 3267 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Este cazul
comunei Strunga, care are în
derulare proiectul ”Modernizare și
reabilitare parc în comuna Strunga,
județul Iași” pentru finalizarea
căruia mai este necesară suma de
138,6 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 138,6 mii lei.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de
investiții menite să crească nivel de
trai al locuitorilor. Comuna Țigănași
are nevoie de suma de 847,166 mii

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
1419

Cîrniceni,
comuna
județul Iași”

Țigănași, lei, pentru implementarea proiectului
”Reabilitare, modernizare, dotare și
extindere
Școala
Gimnazială
Cîrniceni, comuna Țigănași, județul
Iași”
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 847,166 mii lei
Suplimentarea sumelor și cotelor Motivația amendamentului:
2487 Anexa 3/15
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
defalcate din unele venituri ale Autoritățile locale din județul Iași au
Publice și Administrației
bugetului
de
stat
pentru fost grav afectate de pandemia de
Programul național de construcții de echilibrarea bugetelor locale pe coronavirus în ceea ce privește
interes public sau social derulat în
județe, comune, orașe și municipii veniturile la bugetul local. În același
baza
cu suma de 57,225 mii lei pentru timp, în cazul multor primării, există
Anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind comuna Țigănași, județul Iași, în în derulare multe proiecte de
înființarea Companiei Naționale de vederea cofinanțării proiectului investiții menite să crească nivel de
Investiții "C.N.I." - S.A.
”Dotarea unităților de învățământ trai al locuitorilor. Comuna Țigănași
din comuna Țigănași, județul Iași are nevoie de suma de 57,225 mii lei
cu echipamente și dispozitive în vederea cofinanțării proiectului
electronice necesare desfășurării ”Dotarea unităților de învățământ
activității didactice în mediul on- din comuna Țigănași, județul Iași cu
line”
echipamente
și
dispozitive
electronice necesare desfășurării
activității didactice în mediul online”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat
la dispoziția Guvernului (Anexa 2
capitol 5001 grupa 50 Titlul V, art
01) cu suma de 57,225 mii lei

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:-Sursa de
finanţare nu poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
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AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/17 Ministerul Justiției

Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/17/27
Cod Program 652
Ministerul Justiției

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Zilnic, sute de oameni aflaţi în
căutarea dreptăţii îi trec pragul. Puţini
sunt însă cei care cunosc faptul că
palatul de justiţie, cel care găzduieşte
Judecătoria şi Tribunalul Mehedinţi,
se numără printre clădirile istorice ale
municipiului. Aici, arhitectura şi
vechimea impozantei construcţii se
îmbină armonios cu activitatea de
înfăptuire a actului de justiţie. Grav
este că la un cutremur puternic,
clădirea se poate prăbuşi în orice
moment.
Ultimele reparaţii capitale au fost
Autori:
făcute în 1980 pentru că la cutremurul
din 1977 clădirea a suferit mari
Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
distrugeri. Situaţia este foarte gravă
Cornel Vasile FOLESCU
întrucât la un cutremur de 6 grade pe
scara Richter există riscul ca această
Grupurile parlamentare ale PSD din clădire să se prăbuşească. Practic,
durata maximă admisă de folosire a
Camera Deputaţilor şi Senat
unei clădiri din cărămidă cu plafoane
din lemn, aşa cum este Tribunalul
Mehedinţi, este de 70 de ani
Datele istorice referitoare la anul în
care a fost construită clădirea, care
Se propune suplimentarea cu 107.800
mii lei a creditelor de angajament și cu
107.800 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/ 27 (Cod
Program 652) la bugetul Ministerului
Justiției , în vederea reabilitării,
modernizării și dotării obiectivului
“Palatul de Justiție Mehedinți - Sediul
Tribunalului Mehedinți și Judecătoria
Drobeta-Turnu
Severin,
județul
Mehedinți”

Motivaţia respingerii

Se propune respingerea
amendamentului,
întrucât:
- sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere,
Fondul
de
rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului putând fi
repartizat
unor
ordonatori principali de
credite în timpul anului,
pe bază de hotărâri ale
Guvernului,
pentru
finanţarea unor acţiuni
urgente sau neprevăzute
apărute
în
timpul
exerciţiului bugetar;
- potrivit art. 17, alin.
(2^1) din Legea nr.
500/2002 „Parlamentul
va lua în dezbatere
numai amendamentele
prin care se propun
modificări
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

găzduieşte palatul de justiţie din
municipiul
Drobeta-Turnu-Severin
sunt relativ puţine. Ceea ce se
cunoaşte cu siguranţă este faptul că
edificiul a aparţinut familiei boierului
Grigore Miculescu, care, în cea de-a
doua jumătate a secolului al XIX-lea,
s-a numărat printre cei mai importanţi
locuitori ai judeţului Mehedinţi.
Ca urmare a cutremurelor din 1941,
1977, 1986 şi 1990, structura de
rezistenţă a imobilului a fost afectată
serios, aşa că edificiul are nevoie de
serioase lucrări de consolidare. După
cutremurul din martie 1977, aceasta a
fost consolidată, astfel că aspectul
interior a suferit noi modificări.
Arhitectura specifică zonei, dar şi
autenticitatea
edificiului
au
determinat autorităţile să includă
clădirea în lista monumentelor
istorice.
Astfel, apare cu puterea evidenței că
reabilitarea și modernizarea acestui
obiectiv va fi în principal în folosul
justițiabililor, aceștia urmând a
beneficia de spații adecvate, la
standarde europene, astfel încât
accesul la actul de justiție să fie cât
mai facil, iar serviciile să ofere
celeritate și calitate.

completări la proiectul
legii bugetare anuale şi
la anexele la acesta, la
creditele bugetare şi/sau
de
angajament
prezentate de Guvern în
structura prevăzută de
art. 36 alin. (1)”,
respectiv
bugetele
ordonatorilor principali
de credite aprobate pe
capitole,
subcapitole,
titluri, articole, precum
şi alienate;
- sursa de finanţare
propusă nu poate fi
avută
în
vedere,
deoarece
fondurile
alocate
Ministerului
Finanțelor Publice –
Acțiuni generale au fost
dimensionate
în
concordanţă
cu
atribuţiile, obiectivele şi
politica sa în domeniu.

Nr.
crt.

2.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol
01/ art. 01/ alin./ 01
Salarii de bază

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: fondul de
rezervă aflat la dispoziția PM și acțiuni generale ale MFP
Se propune suplimentarea bugetului cu
suma de 20.000 mii lei pentru dublarea
posturilor din cadrul ANC, în interesul
statului și al românilor care solicită
redobândirea cetățeniei române.
Autor:
Deputat Boris Volosatîi
Grupul parlamentar AUR

În momentul de față, în cadrul ANC,
programările românilor care depun
dosarele de redobândire a cetățeniei
se fac online, pentru 4 zile din
săptămână, în limita a 400 de
solicitanți pe zi. Acest număr este
insuficient
și
nu
răspunde
necesităților reale. ANC este o
instituție strategică. Interesul statului
român și al românilor care solicită
redobândirea cetățeniei este ca ANC
să funcționeze la maximă capacitate.

Se propune respingerea
amendamentului,
întrucât:

- sursa de finanțare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 17,
alin. (2^1) din Legea nr.
500/2002 „Parlamentul
va lua în dezbatere
numai amendamentele
prin care se propun
modificări
sau
Sursa de finanţare: Bugetul
completări la proiectul
Ministerul Justiției, prin redistribuirea
legii bugetare anuale şi
fondurilor din alte capitole bugetare
la anexele la acesta, la
creditele bugetare şi/sau
de
angajament
prezentate de Guvern în
structura prevăzută de
art. 36 alin. (1)”,
respectiv
bugetele
ordonatorilor principali
de credite aprobate pe
capitole,
subcapitole,
titluri, articole, precum

Nr.
crt.

3.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol
01/ CHELTUIELI DE PERSONAL

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

şi alineate.
în
bugetul
Ministerului Justiției la
capitolul 61.01 ”Ordine
publică și siguranță
națională”, titlul 10
”Cheltuieli de personal”
sunt cuprinse sumele
pentru personalul din
cadrul ANC pentru
buna desfășurarea în
bune
condiții
a
atribuţiilor
şi
obiectivelor
stabilite
pentru anul 2021.
Se propune alocarea sumei de 1.000 La momentul actual, în Italia există Se propune respingerea
mii lei pentru trimiterea unui magistrat 2.703 deținuți români, reprezentând amendamentului,
de legătură în Italia, de către partea un procent de 13,61% din întreaga întrucât:
română.
populație străină deținută. Cu toate
eforturile
organizatorice
și - sursa de finanțare nu
operaționalitatea ministerelor, există poate fi avută în vedere
situații în care transferul deținuților întrucât potrivit art. 17,
Autor:
devine un proces dificil. Către statul alin. (2^1) din Legea nr.
Deputat Boris Volosatîi
român se fac aproximativ 100 de 500/2002 „Parlamentul
transferuri pe an iar acest număr este va lua în dezbatere
Grupul parlamentar AUR
în scădere. Au fost 90 de transferuri numai amendamentele
în anul 2014, 110 în anul 2015, 89 în prin care se propun
anul 2016 și 36 doar în prima
modificări
sau
jumătate a anului 2017, ceea ce
completări la proiectul
înseamnă aproximativ 70 de persoane
până la sfârșitul anului. Trimiterea în legii bugetare anuale şi
Italia a unui magistrat, de către partea la anexele la acesta, la

Nr.
crt.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Anexa 3/17/27
Cod Program 652
Ministerul Justiției

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

română, ar relansa schimbul de
informații și ar accelera procedurile
bilaterale ale acestor cazuri de
transfer.

creditele bugetare şi/sau
de
angajament
prezentate de Guvern în
structura prevăzută de
art. 36 alin. (1)”,
Sursa de finanţare:
respectiv
bugetele
Bugetul Ministerul Justiției, prin
ordonatorilor principali
redistribuirea fondurilor din alte
de credite aprobate pe
capitole bugetare
capitole,
subcapitole,
titluri, articole, precum
şi alineate.

Se propune suplimentarea cu 107.800
mii lei a creditelor de angajament și cu
107.800 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/15/ 27 (Cod
Program 652) la bugetul Ministerului
Justiției, în vederea reabilitării,
modernizării și dotării obiectivului
“Palatul de Justiție Mehedinți Sediul Tribunalului Mehedinți și
Judecătoria Drobeta-Turnu Severin,

în
bugetul
Ministerului Justiției la
capitolul 61.01 ”Ordine
publică și siguranță
națională”, titlul 10
”Cheltuieli de personal”
sunt cuprinse și sumele
pentru magistrații de
legătură.
Zilnic, sute de oameni aflaţi în Se propune respingerea
căutarea dreptăţii îi trec pragul. Puţini amendamentului,
sunt însă cei care cunosc faptul că întrucât:
palatul de justiţie, cel care găzduieşte
- sursa de finanţare nu
Judecătoria şi Tribunalul Mehedinţi,
poate fi avută în vedere,
se numără printre clădirile istorice ale Fondul
de
rezervă
municipiului. Aici, arhitectura şi bugetară la dispoziţia
vechimea impozantei construcţii se Guvernului putând fi
îmbină armonios cu activitatea de repartizat
unor
înfăptuire a actului de justiţie. Grav ordonatori principali de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
județul Mehedinți”
Autori:
Liviu Lucian MAZILU,
Virgil Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

este că la un cutremur puternic,
clădirea se poate prăbuşi în orice
moment.
Ultimele reparaţii capitale au fost
făcute în 1980 pentru că la cutremurul
din 1977 clădirea a suferit mari
distrugeri. Situaţia este foarte gravă
întrucât la un cutremur de 6 grade pe
scara Richter există riscul ca această
clădire să se prăbuşească. Practic,
durata maximă admisă de folosire a
unei clădiri din cărămidă cu plafoane
din lemn, aşa cum este Tribunalul
Mehedinţi, este de 70 de ani
Datele istorice referitoare la anul în
care a fost construită clădirea, care
găzuieşte palatul de justiţie din
municipiul
Drobeta-Turnu-Severin
sunt relativ puţine. Ceea ce se
cunoaşte cu siguranţă este faptul că
edificiul a aparţinut familiei boierului
Grigore Miculescu, care, în cea de-a
doua jumătate a secolului al XIX-lea,
s-a numărat printre cei mai importanţi
locuitori ai judeţului Mehedinţi.
Ca urmare a cutremurelor din 1941,
1977, 1986 şi 1990, structura de
rezistenţă a imobilului a fost afectată
serios, aşa că edificiul are nevoie de
serioase lucrări de consolidare. După

credite în timpul anului,
pe bază de hotărâri ale
Guvernului,
pentru
finanţarea unor acţiuni
urgente sau neprevăzute
apărute
în
timpul
exerciţiului bugetar;
- potrivit art. 17, alin.
(2^1) din Legea nr.
500/2002 „Parlamentul
va lua în dezbatere
numai amendamentele
prin care se propun
modificări
sau
completări la proiectul
legii bugetare anuale şi
la anexele la acesta, la
creditele bugetare şi/sau
de
angajament
prezentate de Guvern în
structura prevăzută de
art. 36 alin. (1)”,
respectiv
bugetele
ordonatorilor principali
de credite aprobate pe
capitole,
subcapitole,
titluri, articole, precum
şi alienate;
- sursa de finanţare
propusă nu poate fi

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

cutremurul din martie 1977, aceasta a
fost consolidată, astfel că aspectul
interior a suferit noi modificări.
Arhitectura specifică zonei, dar şi
autenticitatea
edificiului
au
determinat autorităţile să includă
clădirea în lista monumentelor
istorice.
Astfel, apare cu puterea evienței că
reabilitarea și modernizarea acestui
obiectiv va fi în principal în folosul
justițiabililor, aceștia urmând a
beneficia de spații adecvate, la
standarde europene, astfel încât
accesul la actul de justiție să fie cât
mai facil, iar serviciile să ofere
celeritate
și
calitate.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP.

avută
în
vedere,
deoarece
fondurile
alocate
Ministerului
Finanțelor Publice –
Acțiuni generale au fost
dimensionate
în
concordanţă
cu
atribuţiile, obiectivele şi
politica sa în domeniu.

ANEXA Nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/19 Ministerul Afacerilor Interne
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/pa
ragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3/19
Ministerul Afacerilor Interne

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația respingerii

Se suplimentează bugetul alocat,
cu suma de 20.000 mii lei +
TVA, pentru începerea în regim
de urgență a lucrărilor necesare
pentru conformarea la normele
legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul
Clinic Avram Iancu Oradea,
conform “Planurilor de măsuri
pentru ATI” întocmite de către
comisiile mixte DSP, IGSU,
ISCIR și ANMDMR de la
nivelul județului Bihor.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile
obligatorii
privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului, dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- potrivit art. 30, alin. (2) din Legea
nr. 500/2002 „Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului se
repartizează
unor
ordonatori
principali de credite ai bugetului de
stat și ai bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului, pentru
finanțarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar”.

Autori:
Ioan Mang - Deputat PSD
Florian Bodog – Senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Fondul de rezervă aflat la dispoziția
În ceea ce privește stabilirea
primului ministru
priorităților,
acestea
intră
în
competența ordonatorului de credite

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/20 Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Nr.
crt.

1.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
(autor, apartenenţă politică)
af/
grupa/titlul/articol/alineat
Bugetul Ministerului Muncii și Se majorează creditele de angajament
Protecției Sociale Anexa 3/20/01 și creditele bugetare cu suma de
5000.57. Asistența Socială
200.000 mii lei pentru acordarea
tichetelor de valoare pentru creșterea
natalității.
Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se impune realizarea unui
Program
Național
de
Stimulare
a
Creșterii
Natalității care va avea drept
indicator acordarea unui
voucher de 400 euro la
nașterea fiecărui copil (se
anticipează o cheltuială de 40
milioane euro anual).
Sursa de finanțare: Bugetul
de stat, Ministerul Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale.
Recuperare arierate BS (21
miliarde lei – Buletin Fiscal
ANAF Trim III).

Motivaţia
respingerii

Respins la vot.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece:
Nu există baza
legală
pentru
finanțarea acestor
cheltuieli
din
bugetul MMPS;
Sursa de finanţare
nu poate fi avută
în vedere întrucât
nu se specifică
capitolul bugetar,
articolul
şi
alineatul de la
care se propune
realocarea.
Totodată bugetul
Ministerului
Finanțelor-Acțiuni

1

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Generale a fost
astfel dimensionat
încât să poată fi
plătite
contribuțiile
României
la
bugetul
UE,
dobânzile
la
datoria publică și
alte cheltuieli care
nu
aparțin
Ministerului
Finanțelor.
2.

Bugetul Ministerului Muncii și
Protecției Sociale Anexa 3/20/01
5000.57. Asistența Socială
Se majorează creditele de angajament
cu suma de 300.000 mii lei și creditele
bugetare cu suma 192.000 mii lei
pentru acordare de stimuli de inserție
în vederea angajării de șomeri.
Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se impune realizarea unui
program de stimulare a
ocupării forței de muncă prin
acordare unui stimul de
inserție de 50% pentru
persoanele calificate care sunt
angajate la un nivel mai mare
decât salariul minim, stimul
care se acordă pentru o
perioadă de 12 luni cu
condiția menținerii locului de
muncă pentru o perioadă
similară.

Respins la vot
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece:
Nu există baza
legală
pentru
finanțarea acestor
cheltuieli
din
bugetul MMPS;
Sursa de finanţare
nu poate fi avută
în vedere întrucât
nu se specifică

2

Nr.
crt.

3.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Anexa 3/20
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Sursa de finanțare: Bugetul
de stat, Ministerul Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale.
Recuperare arierate BS (21
miliarde lei – Buletin Fiscal
ANAF Trim III).

capitolul bugetar,
articolul
şi
alineatul de la
care se propune
realocarea.
Totodată bugetul
Ministerului
Finanțelor-Acțiuni
Generale a fost
astfel dimensionat
încât să poată fi
plătite
contribuțiile
României
la
bugetul
UE,
dobânzile
la
datoria publică și
alte cheltuieli care
nu
aparțin
Ministerului
Finanțelor.

Asigurarea
cheltuielilor
necesare Asigurarea fondurilor pentru
persoanelor
cu
handicap persoanele
din
categorii
instituţionalizate, comuna Dochia, defavorizate.
judeţul Neamţ.
Sursa de finanţare: MMPS
Valoare totală: 171 mii lei

Respins la vot
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece:
Nu există baza

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

3

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Deputat Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
legală
pentru
finanțarea acestor
cheltuieli
din
bugetul MMPS,
instituțiile
care
asigură
servicii
sociale
persoanelor
cu
handicap fiind în
subordinea
autorităților
publice locale;
Sursa de finanţare
nu poate fi avută
în vedere întrucât
nu se specifică
capitolul bugetar,
articolul
şi
alineatul de la
care se propune
realocarea.
De altfel nu se
precizează
nici
poziția care ar
urma
să
se
suplimenteze.

4

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Anexa nr. 3/20/01
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Titlul XI Asistență socială

Se propune suplimentarea sumei
necesare pentru plata alocaţiilor de stat
pentru copii cu suma de 1.716.385.000
lei

Suma
propusă
a
fi
suplimentată ar face posibilă
plata alocațiilor de stat pentru
copii începând cu drepturile
aferente lunii iulie 2021 în
cuantumul de 600 de lei
pentru copiii cu vârste
cuprinse între 0 și 2 ani,
respectiv 0 și 18 ani în cazul
copiilor cu handicap și în
cuantum de 300 de lei pentru
copiii cu vârste cuprinse între
2 și 18 ani, așa cum au fost
stabilite
prin
Legea
nr.14/2020.

4.

Autori: deputaţi Adrian Solomon,
Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei
Popica şi senator Gabriela Creţu +
Grup parlamentar PSD

Sursa: Fondul de rezervă al
prim-ministrului

5.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Anexa 3/20/02
Capitol 6801
Grupă 71
Articol 01
Alineat 01 - Clădiri

Se introduce un nou alineat 01 –
Clădiri, la capitolul 6801Asigurări și
Asistență Socială, Grupa 71 Titlul XIII
Active nefinanciare, Articolul 01
Active fixe, cu suma de 3.000 mii lei,
fondurile alocate în categoria II(credite
bugetare) cheltuieli cu destinația

Motivația amendamentului:
La data de 08.11.2006
Autoritatea Națională Pentru
Persoane cu Handicap în
calitate de autoritate
finanțatoare și Consiliul
Județean semnează contractul

Motivaţia
respingerii

Respins la vot
Se
propune
respingerea
amendamentului.
Sursa de finanţare
nu poate fi avută
în vedere întrucât
Fondul de rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
regăsește
în
proiectul de buget
cu suma de 597,7
milioane lei și este
destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute
apărute în cursul
anului bugetar.
Se
propune
respingerea
amendamentului.
Fondul de rezervă
aflat la dispoziția
Guvernului este
destinat finanțării

5

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

finalizare obiectivul Centre noi:
- com. Cuza Vodă, sat Ceacu, jud.
Călărași;
- com. Dichiseni, jud. Călărași;
- com. Vlad Țepeș, jud. Călărași,
Lucrări demarate în anul 2006 prin
Proiectul PIN 1 prin autoritatea
finanțatoare
Autoritatea Națională
pentru Persoane cu Handicap și
beneficiar Consiliul Județean Călărași
și nefinalizate.

de finanțare nerambursabilă
nr. 7783/08.11.2006 în
vederea construirii a trei
centre noi în județul Călărași

cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute
apărute în cursul
anului bugetar.
Nu există bază
legală
pentru
finanțarea
obiectivelor
propuse
prin
bugetul MMPS,
instituțiile
care
asigură
servicii
sociale fiind în
subordinea
autorităților
publice locale;
Lucări anterioare
au fost decontate
de MMPS în baza
unui Program de
interes
național
(PIN) a cărui
perioadă
de
derulare
s-a
încheiat la 31 dec
2013 (HG nr.
628/2009 privind

Autor:
Senator Nicușor CIONOIU
Grup parlamentar PSD

Lucrările finalizate în
proporție de 85% au fost
sistateîn anul 2012 având în
vedere proasta gestionare a
sistemului de decontare a
lucrărilor, generarea unor
acțiuni în instanță cu privire
la plata unor lucrări efectuate
necorespunzător sau
neefectuate susținute de
autoritatea finanțatoare
respectiv la invocarea
existenței unor lucrări
efectuate și neachitate
susținute de contractant.
Sumele alocate HG nr.
1195/2012 în cuantum de
1.254 mii lei nu au putut fi
utilizate având în vedere
situația juridico-procesuală
existentă.

6

Nr.
crt.

6.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Anexa 3/20 Ministerul Muncii și
Protecției Sociale

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Având în vedere faptul că în
conformitate cu contractul de
finanțare Consiliul Județean
Călărași poate prelua în
administrare clădirile doar la
finalizarea acestora, imobilele
sunt supuse unui proces de
degradare, autoritatea locală
neavând bază legală pentru
efectuarea cheltuielilor de
conservare. Investiția
semnificativă făcută până în
momentul de față riscă să fie
pierdută în cazul în care nu se
alocă fondurile necesare
finalizării construcțiilor

unele măsuri de
implementare
a
activităților
prevăzute
în
programul
de
interes național în
domeniul
protecției
drepturilor
persoanelor
cu
handicap
Restructurarea
instituțiilor de tip
vechi
destinate
persoanelor adulte
cu handicap și
crearea de servicii
alternative de tip
rezidențial,
cu
modificările
și
completările
ulterioare).

Sursa de finanțare:
diminuarea Fondului de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50, Titlul V, art.
01) cu suma de 3.000mii lei
Se suplimentează suma prevăzută în Centru de zi în loc. Gadalin.
anexa 3/20 pentru Ministerul Muncii și CNI
22.07.2020.
SF
Protecției Sociale, cu 3.598 mii lei.
actualizat. Com. Jucu, jud.
Cluj.
Valoare
estimată:
Autori:
3.597.878 lei

Respins la vot
Se
propune
respingerea
amendamentului.
Fondul de rezervă

7

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

7.

Anexa 3/20/23
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Cod Proiect 14596

Se propune suplimentarea cu 357 mii
lei a creditelor de angajament și cu 357
mii lei a creditelor bugetare prevăzute
în
Anexa 3/20/23 la bugetul
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale,
în vederea realizării obiectivului
“Noex – Spune Nu Excluziunii

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sursa de finanţare: Fondul
de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului

Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul
Iași au fost grav afectate de
pandemia de coronavirus în
ceea ce privește veniturile la
bugetul local. În același timp,
în cazul multor primării,

Motivaţia
respingerii
aflat la dispoziția
Guvernului este
destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute
apărute în cursul
anului bugetar.
Nu există bază
legală
pentru
finanțarea
centrelor de zi
prin
bugetul
MMPS.
Nu se precizeză
poziția
din
clasificația
bugetară care ar
urma
să
se
suplimenteze
Respins la vot
Se
propune
respingerea
amendamentului.
Fondul de rezervă
aflat la dispoziția
Guvernului este

8

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sociale” în comuna Dolhești, județul există în derulare multe
proiecte de investiții menite
Iași.
să crească nivel de trai al
locuitorilor. Lipsa veniturilor
pune în pericol dezvoltarea
comunităților locale, de aceea
este nevoie de suplimentarea
veniturilor de la bugetul de
Autor:
stat către bugetele locale
Senator Maricel POPA
pentru
a
asigura
atât
Grup parlamentar PSD
continuarea proiectelor de
dezvoltare, cât și pentru a
putea
susține
economia
locală. Un astfel de proiect
este cel al comunei Dolhești.
Proiectul ”Noex – Spune Nu
Excluziunii
Sociale”
presupune o investiție totală
de 357 mii lei pentru anul în
curs fiind estimate cheltuieli
de 357 mii lei. Propunem
alocarea sumei către bugetul
comunei Dolhești 357 mii lei.
Sursa de finanțare:
diminuarea
fondului
de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art

Motivaţia
respingerii
destinat finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute
apărute în cursul
anului bugetar.
Proiectul 14596
este finanțat din
fonduri
externe
nerambursabile
(POCU) conform
contractului
de
finanțare
între
MMPS
și
Autoritatea
de
Management.

9

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

01) cu suma de 357 mii lei.
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AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/21 Ministerul Tineretului şi Sportului
Nr.
crt.

1.

2.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat
Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Tineretului și Sportului
Anexa nr. 03/ 21/ 02/650151/
Transferuri către instituții publice

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Tineretului și Sportului
Anexa 03 / 21 / 27/398

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Alocarea sumei de 2.730 mii lei pentru Creșterea finanțării alocate pentru
programul de susținere a activităților de susținerea activităților de tineret.
tineret.
Sursa de finanțare:
Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, Anexa 3/65
Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe Adrian Generale
Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc,
Dorinel
Cosma,
Valentin-Rică
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea
Daneasă, Sorin Mateescu
Grupul Parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa nu
poate fi avută în
vedere.
Astfel,
sumele prevăzute
în anexa 3/65
sunt
destinate
plătii contribuției
României
la
bugetul
UE,
dobanzi aferente
datoriei publice și
alte
cheltuieli
care nu aparțin
Ministerului
Finanțelor.

Suplimentarea cu suma de 107 mii lei Este necesară suplimentarea sumelor
pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei alocate
pentru
dezvoltarea
și
de servicii și programe pentru tineri.
diversificarea ofertei de servicii și
programe pentru tineri, în special
Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, pentru studenți, care să răspundă

Propunem
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia
Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe Adrian
Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc,
Dorinel
Cosma,
Valentin-Rică
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea
Daneasă, Sorin Mateescu

nevoilor de educație și formare și care fi avută în vedere.
să susțină integrarea în mediul
Astfel,
sumele
educațional prin programe de tineret.

Sursa de finantare:
Anexa 3/65
Ministerul Finanțelor
Grupul Parlamentar al Alianței pentru Generale
Unirea Românilor

3.

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Tineretului și Sportului
Anexa 3/21/27/670159

Motivaţia
respingerii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei
pentru demararea unui Program de
digitalizare pentru dezvoltarea Ministerul
Tineretului și Sportului și subordonatelor
MTS.

–

prevăzute
în
anexa 3/65 sunt
destinate
plătii
Acțiuni contribuției
României
la
bugetul
UE,
dobanzi aferente
datoriei publice și
alte
cheltuieli
care nu aparțin
Ministerului
Finanțelor.

Deși
se
adresează
tinerilor,
organizațiilor de tineret și studențești,
Ministerul Tineretului și Sportului are
cea mai precară infrastructură digitală.
În aceste condiții, un program de
digitalizare este necesar pentru a face

De
altfel,
amendamentul
este neclar,
intrucat nu se
precizeaza
ce
capitol sau titlu
de cheltuieli ar
urma
să
fie
suplimentat
Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu,
Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia
Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe Adrian
Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc,
Dorinel
Cosma,
Valentin-Rică
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea
Daneasă, Sorin Mateescu
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea
Românilor.

loc unor direcții responsabile de
digitalizare. În 2020, suma de 500 mii
lei a fost transferată din bugetul
aferent programelor de tineret ale
ministerului pentru dezvoltarea unei
platforme care nu a fost începută nici
până în prezent. Astfel programul de
digitalizare trebuie să cuprindă cel
puțin
dezvoltarea
următoarelor
instrumente: asigurarea transparenței
în administrația publică. În anul 2021,
încă există subordonate ale MTS care
nu au site-uri oficiale. Ex.: DJST
Argeș,
DJST
Călărași,
DJST
Mehedinți, DJST Suceava, DJST
Vaslui. Altele, au site-urile în
construcție (DJST Giurgiu, CCS Alba,
CCS Timișoara). Platformă de aplicare
a proiectelor pentru finanțările
nerambursabile
(în
cadrul
concursurilor naționale și locale).
Ministerul Tineretului organizează la
nivel central sau prin subordonate,
concursuri de proiecte care însumează
sute de aplicații offline. Este necesar
un sistem de booking pentru centrele
de agrement (pe lângă promovarea
centrelor de agrement către tineri,
acest instrument poate susține
activitatea
de
monitorizare
a

Motivaţia
respingerii

vedere.
Astfel,
sumele prevăzute
în anexa 3/65
sunt
destinate
plătii contribuției
României
la
bugetul
UE,
dobanzi aferente
datoriei publice și
alte
cheltuieli
care nu aparțin
Ministerului
Finanțelor.

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia
respingerii

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
ministerului cu privire la gradul de
ocupare și, în consecință, la obținerea
veniturilor proprii ale DJST-urilor
provenite din serviciile de turism din
centrele de agrement).

4.

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Tineretului și Sportului
Anexa 3/21/27/675/Transferuri către
instituții publice

Se propune suplimentarea cu 1.000 mii lei
credite de angajament pentru organizare de
tabere studentești pentru studenți merituoși
sau situație sociala gravă.
Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu,
Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia
Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe Adrian
Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc,
Dorinel
Cosma,
Valentin-Rică
Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea
Daneasă, Sorin Mateescu

5.

Anexa 3/21/27 Ministerul Tineretului
si Sportului

Sursa de finantare:
Anexa 3/65
Ministerul Finanțelor – Acțiuni
Generale
Suma este necesară pentru organizarea
de tabere studențești prin intermediul
MTS în contextul în care, în 2020,
tinerii nu au mai beneficiat de tabere,
ca urmare a restricțiilor impuse de
pandemie.
Sursa de finantare:
Anexa 3/65
Ministerul Finanțelor
Generale

–

Acțiuni

Grupul Parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Se alocă suma de 98.000,00 mii lei pentru Actuala Sala Polivalentă din Iaşi nu
Construcţie Sală Polivalentă Iaşi 10.000 mai corespunde, de foarte mulţi ani,
locuri
activitatilor sportive sustinute, iar
dotările sale nu o califică pentru
organizarea
unor
competiţii

Propunem
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere.
De
altfel,
amendamentul
este neclar,
intrucat nu se
precizeaza
ce
capitol sau titlu
de cheltuieli ar
urma
să
fie
suplimentat
Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât nu este
clar
formulat.
Astfel, nu se

Nr.
crt.

6.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/21/27 Ministerul Tineretului

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Autori:
Cîtea Vasile Deputat PSD
Macovei Silviu Nicu Deputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen Deputat PSD
Toma Vasilică Deputat PSD
Popa Maricel Senator PSD

internaţionale de categoria OPEN.
Actuala sală neîncăpătoare pentru
iubitorii sportului din Iaşi şi
împrejurimi ar fi trebuit scoasă de
mult timp din “serviciu”, însă cum
sporturile de sală nu au o altă
alternativă, în Iaşi aceasta
încă
funcţionează fără a oferi condiţii
pentru înalta performanţă şi nici
standarde minime de siguranţă.
Dezvoltarea infrastructurii sportive şi
construcţia unor noi săli Polivalente
este o prioritate pentru Minsiterul
Tineretului şi Sportului, după cum se
specifică în expunerea de motive a
bugetului ministerului pentru anul
2021.
Nu putem vorbi despre un oraș simbol
al României, o capitală culturală a
țării, în condițiile în care la Iași nu
există o sală de spectacole care să
găzduiască peste o mie de oameni, nu
se poate organiza o conferință sau un
congres care să reunească numeroși
participanți.
Sursa de finantare:
Bugetul
Ministerului
Dezvoltarii
Lucrarilor Publice și Administratiei

Se alocă suma de

424.550,00 mii lei Motivarea amendamentului:

Motivaţia
respingerii
precizează
capitolul
de
cheltuieli care ar
urma
să
fie
suplimentat. ÎN
cee ace privește
sursa de finanțare
aceasta nu poate
fi avută în vedere
întrucât proiectul
de bugetul
al
Ministerului
Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației a
fost
a
dimensionat
în
raport cu sarcinile
ce ii revin acestei
instituții pe anul
2021.
De
asemenea,
nu
există bază legală
pentru finanțarea
din
bugetul
Ministerului
Tineretului
și
Sportului
a
construcției
de
săli polivalente.
Se

propune

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat
si Sportului

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

pentru Complex Sportiv Olimpic Iași,
județul Iași Sală Polivalentă Iași
(98.000,00 mii lei) Stadion Olimpic
(274.400,00 mii lei) Bazin Olimpic
acoperit Iași (35.000,00 mii lei) Patinoar
Olimpic acoperit (17.150,00 mii lei)

Terenul pe care se dorește a se ridica
construcția are o suprafață totală de
593 ha. din care aproximativ 120 ha
sunt deţinute de municipalitatea
ieșeană. Iașiul a rămas singurul mare
oraș din România cu infrastructura
sportivă din perioada anilor 1989.
Iasiul nu are un stadion modern cum
exista la Târgu Jiu, Ploiești, Craiova,
Cluj Napoca. Iașiul nu are nici sala
polivalentă cum regăsim la Cluj
Napoca, Craiova, sau în viitorul
apropiat la Constanșa și Oradea. Iașiul
nu are nici bazin de înot, nici macar
semiolimpic așa cum există în alte
municipii ale județelor din Moldova.
Orașul trebuie să dezvolte un proiect
de
anvengura
regională
în
proximitatea unui parc de distracții
care să aibă avantajul unui acces facil
dinspre șoseaua de centură pentru
vizitatorii
din
celelalte
județe
limitrofe.
Bazinul olimpic de înot este necesar
atât din perspectiva didactică (elevi și
studenți ai școlilor cu profi sportiv) cât
și din punct de vedere sportiv organizarii de competiții pentru
pregătirea sportivilor din regiune a
competițiilor olimpice mondiale,

Autori:
Cîtea Vasile Deputat PSD
Macovei Silviu Nicu Deputat PSD
Ostaficiuc Marius Eugen Deputat PSD
Toma Vasilică Deputat PSD
Popa Maricel Senator PSD

Motivaţia
respingerii

respingerea
amendamentului,
întrucât nu este
clar
formulat.
Astfel, nu se
precizează
capitolul
de
cheltuieli care ar
urma
să
fie
suplimentat. ÎN
cee ace privește
sursa de finanțare
aceasta nu poate
fi avută în vedere
întrucât proiectul
de bugetul
al
Ministerului
Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației a
fost
a
dimensionat
în
raport cu sarcinile
ce ii revin acestei
instituții pe anul
2021.

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
europene, regionale și naționale.
Costul unei astfel de investiții prin
raportare la costurile celorlalte lucrări
de infrastrctura sportivă asemenătoare
se ridică la 35.000,00 mii lei.
Sala Polivalentă din Iași se cere a fi
imperios realizată având ca și exemplu
Sala Polivalentă din Cluj Napoca cu
capacitate de 9300 de locuri investiția
de acolo ridicându-se la suma de 86
milioane de lei. Pentru municipiul Iași
ar fi necesară o sala cu o capacitate de
10 mii de locuri, finanțare ce poate fi
obținută din 2 surse majore. Nu trebuie
să uităm faptul că Guvernul României
s-a angajat pentru investiții în
infrastructura sportivă în valoare de
13, 5 miliarde de lei. Din sumele ce
vor reveni României din bugetul
european o sumă estimată de 3,2
miliarde de euro va fi destinată și unor
domenii considerate marginale cum
sunt tineretul, cultura și evident
sportul.
Pentru construirea stadionulului de
rang 4, Iașiul trebuie să primească de
urgență
finanțare.
Conform
nomenclatorului
UEFA
pentru
competiții agreate la nivel de echipe
naționale reprezentative sau nivel de

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

7.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

cupe europene este necesar constuirea
unui stadion de rang 4, de minim 20 de
mii de locuri la un cost minim estimat
de 2800 de euro locul cu precizarea ca
în acest moment municipiul Iași are un
stadion cotat la rangul 2 ce nu poate
organiza meciuri inter țări și nici
partide din cupele europene decât cu
dispensa și doar numai în tururile
preliminare.
Bugetul
Ministerului
Dezvoltarii
Lucrarilor Publice si Administratiei
Anexa 3/21/27 Ministerul Tineretului Se alocă suma de 73.500,00 mii lei pentru Realizarea unui parc de agrement și
si Sportului
Parc de divertisment Iași, județul Iași plus divertisment nou are ca obiect indicele
structuri de tip aqualand
de dezvoltare urbană al municipiului
reședința de județ fiind gândit pe o
suprafață generoasă de 20 de hectare
în aceeași parte de vest a orașului
limitrofa cu complexul sportiv. Vor fi
realizate locuri de joacă de tip
platforme cu nisip, piste pentru
bicicliști, terenuri roller skating,
Autori:
Cîtea Vasile Deputat PSD
escaladă și parkour, toalete ecologice
Macovei Silviu Nicu Deputat PSD
alături de clasicele alei, fântâni
arteziene, rânduri de flori și amenajări
Ostaficiuc Marius Eugen Deputat PSD
Toma Vasilică Deputat PSD
arboricole. O suprafață de minim 2
Popa Maricel Senator PSD
hectare va fi rezervată animalelor de
companie beneficiind de locul de joacă
și antrenament al câinilor. Se vor
planta arbori crescuți până la nivel de

Motivaţia
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât nu este
clar
formulat.
Astfel, nu se
precizează
capitolul
de
cheltuieli care ar
urma
să
fie
suplimentat. ÎN
cee ace privește
sursa de finanțare
aceasta nu poate
fi avută în vedere
întrucât proiectul
de bugetul
al
Ministerului
Dezvoltării
Lucrărilor

Nr.
crt.

8.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
coroana dezvoltată astfel încât parcul
de agrement să își poată îndeplini rolul
imediat după deschidere, după
modelul cunoscut ieșenilor din
amenajarea spațiilor verzi din cadrul
ansambului Pallas. Iașiul dispune în
acest moment doar de 2 parcuri mari la
un număr de peste 400 de mii de
locuitori, în total zonele de agrement
ridicându-se la numai 15 mii de
hectare (gradina Copou și parcul
Expoziției).
Sursa
de
finanțare:
Bugetul
Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice si Administrației

Anexa 3/21 Ministerul Tineretului și Se suplimentează suma prevăzută în anexa Construcție bază sportivă în sat
Sportului
3/21 pentru Ministerul Tineretului și Sânnicoară, com. Apahida, jud. Cluj.
Sportului, cu 26.748 mii lei.
Există
documentație
tehnico-ec.
completă. Proiectul este depus pentru
Autor:
finanțare la CNI.Valoare estimată
Vasile Dîncu
26.747.518,73 lei
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului

Motivaţia
respingerii
Publice
și
Administrației a
fost
a
dimensionat
în
raport cu sarcinile
ce ii revin acestei
instituții pe anul
2021.
De
asemenea,
nu
există bază legală
pentru finanțarea
din
bugetul
Ministerului
Tineretului
și
Sportului
a
construcției
de
parcuri
de
divertisment.
Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziţia
Guvernului
prevăzut
în
proiectul
bugetului de stat

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

pe anul 2021 este
limitat şi se va
utiliza
pentru
finanţarea unor
cheltuieli urgente
sau neprevăzute
apărute în cursul
exerciţiului
bugetar.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
intrucat nu se
precizeaza
capitolul şi titlul
de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat

9.

Anexa 3/21 Ministerul Tineretului și Se suplimentează suma prevăzută în anexa Sală multifuncțională în loc Jucu de
Sportului
3/21 pentru Ministerul Tineretului și Sus.. CNI 22.07.2020. Cerere preluare
Sportului, cu 17.673 mii lei.
lucrare în execuție. Com. Jucu, jud.
Cluj. Valoare estimată: 17.672.134 lei
Autor:
Vasile Dîncu
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
dispoziţia
Guvernului
prevăzut
în
proiectul
bugetului de stat
pe anul 2021 este
limitat şi se va
utiliza
pentru
finanţarea unor
cheltuieli urgente
sau neprevăzute
apărute în cursul
exerciţiului
bugetar.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
intrucat nu se
precizeaza
capitolul şi titlul
de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat

10.

Anexa 3/21/26
Cod ordonator 21 26604620
Program 361
Promovarea sportului de performanță

Se solicită suplimentarea sumei alocate
bugetului Ministerului Tineretului și
Sportului cu suma de 2946,526 mii lei în
vederea realizării obiectivului de investiții

propune
Bazinul Olimpic acoperit cu 800 locuri Se
în tribune, din Târgu Mureș, jud. respingerea
Mureș. Stadiu avansat de execuție – întrucât
este
peste 95%, termen estimat de

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat
Ministerul Tineretului și Sportului

11.

Anexa 3/21/26 – Ministerul
Tineretului și Sportului Sinteza
finanțării programelor Fișa
programului 401 – „Program de
susținere a acțiunilor de tineret

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Bazinul Olimpic acoperit cu 800 de locuri finalizare – martie 2021. Este nevoie
în tribune din Târgu Mureș, jud. Mureș
de suplimentarea statului de funcții cu
26 posturi. Sume necesare pentru dare
Autori – senator PSD Leonard Azamfirei
în folosință:
deputat PSD Dumitrița Gliga
Cheltuieli personal –1274,880 mii lei
deputat PSD Florin Buicu
Cheltuieli pentru funcționare 878,786
mii lei
Obiecte de inventar – 473,960 mii lei
Mijloace fixe – 318,900 mii lei

Se propune suplimentarea cu 27.300 mii
lei a creditelor de angajament și cu 27.300
mii lei a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/21/26 la Ministerul Tineretului și
Sportului, Fișa Programului 401
Senator Romașcanu Lucian
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare: diminuarea cu
2946,526 mii lei a sumelor prevăzute
la ANEXA 3/21/02, GRUPA 59,
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
Programului de Guvernare 2020-2024
realizat de Coaliție prevede „creșterea
finanțării alocate pentru susținerea
activităților de tineret”. Guvernul și-a
asumat alocarea unui buget de 27,3
milioane lei.
Astfel, trebuie corectați și adaptați
indicatorii care în narativ pentru
Programul de susținere a activităților
de tineret (P2).
SURSE DE FINANȚARE
1. AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ Buget total general
2021: 401.831 mii lei. Execuție
preliminată 2020: 492.841 mii lei În

Motivaţia
respingerii

neclar, intrucat nu
se
precizeaza
capitolul şi titlul
de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat
și
nici
capitolul
bugetar care ar
urma
a
fi
diminuat

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece sumele
propuse
prin
proiectul
de
buget
pentru
Autoritatea
Electorală
Permanentă,
Administrația
Prezidențială,
Camera

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
anul 2021 (olimpic și ne-electoral),
către AEP și cele 42 de structuri
subordonate (8 filiale și 34 de birouri)
se alocă echivalentul a 74% din
bugetul MTS, deși ministerul transferă
către COSR și federațiile sportive 40%
din bugetul total, iar din restul 60%
(adică îi rămâne mai puțin decât are
AEP) trebuie să susțină activitatea a
117 instituții și servicii publice
subordonate, precum și să întrețină un
patrimoniu care însumează câteva sute
de obiective pentru tineret și sportive
(centre de agrement, baze sportive,
case de cultură etc). Suma total alocată
pentru servicii publice generale, pentru
anul 2021 este de 339.000 mii lei.
Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași
cu cei din anul 2020: • 1.800 de
activități de îndrumare și control a
autorităților locale • 3 campanii de
informare și comunicare a prevederilor
legale referitoare la procesul electoral.
2.
ADMINISTRAȚIA
PREZIDENȚIALĂ Bugetul pentru
programul „Sistemul Național de
Decorații” – CAP. 540120 – Bunuri și
servicii (pentru asigurarea finanțării
necesare pentru realizarea decorațiilor

Motivaţia
respingerii
Deputaților,
Serviciul
de
Protecție și Pază,
Societatea
Română
de
Televiziune,
Senatul
României,
Serviciul Român
de
Informații,
Agenția
Națională
de
Presă
AGERPRES au
fost
dimensionate în
raport
cu
sarcinile ce le
revin
acestor
instituţii pe anul
2021.
Menționăm
că
Academia
Oamenilor
de
știință nu are
sume allocate de
la bugetul de stat.

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
conferite de Președintele României) sa mărit cu 506 mii lei, adică peste 56%
din cât alocă MTS pentru programul
dedicat studenților. Pentru acest
program, Administrația Prezidențială a
avut o execuție preliminată pentru anul
2020 de 1.194 mii lei.

Motivaţia
respingerii

De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
intrucat nu se
precizeaza
capitolul şi titlul
de cheltuieli care
ar urma să fie
3. ACADEMIA OAMENILOR DE suplimentat

ȘTIINȚĂ Pentru organizarea de
sesiuni științifice, conferință și
simpozion, se alocă 6.190 mii lei din
Cap 5301.00.20 - Bunuri și servicii
(ex.: deplasări, protocol, pregătire
profesională), Cap. 5301.55.01.48 Transferuri interne, Cap. 5301.59.26 Alte cheltuieli (ex.: sume acordate
membrilor academiilor). Comisia
Europeană finanțează proiecte de
cercetaredezvoltare și inovare, cu
susținerea remunerării cercetătorilor
implicați în proiect, precum și a
deplasărilor. Drept urmare, de la
bugetul de stat poate fi asigurată doar
co-finanțarea.
4.
CAMERA
DEPUTAȚILOR
Bugetul total al Camerei Deputaților
crește cu 124.807 mii lei față de
execuția preliminată din anul 2020.

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Execuția preliminată 2019 a fost de
465.168 mii lei, iar bugetul pentru
2020 a fost de 428.487 mii lei. Așadar,
această propunere este cu 25% mai
mare decât execuția 2020, cu 17% mai
mare decât alocarea din 2020 și cu
10% mai mare decât execuția 2019.
5. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI
PAZĂ Pentru programul „Protecția
demnitarilor romani și străini pe
timpul prezenței în România, a
familiilor acestora, precum și paza
sediilor de lucru și a reședințelor
acestora”, alocarea este de 511.779 mii
lei. Bugetul este cu 15.000.mii lei mai
mare ca alocarea din anul 2020 (care
estima, pentru anul 2021, o reducere a
bugetului aproape egală cu execuția de
anul trecut. Cu toate acestea,
propunerea înaintată acum este
aproape dublă față de execuție.
6. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE Pentru programul
Funcționarea și dezvoltarea SRTV,
bugetul alocat este de 360.000 lei, cu
14.461 mii lei mai mult decât execuția
preliminată pe anul 2020. Creșterea
bugetul pentru realizarea și difuzarea

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
emisiunilor TV este nejustificată, în
condițiile în care, în anul 2020,
populația a fost un mai mare
consumator de programe TV și mai
întâi, trebuie calculat dacă SRTV a
avut
activitatea
afectată
sau
dimpotrivă.
7. SENATUL ROMÂNIEI Pentru anul
2021, bugetul alocat este cu 20% mai
mare decât execuția preliminată din
anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare
cu 11% decât estimarea pentru anul
următor. Drept urmare, considerăm că
și dacă se alocă bugetul prevăzut
pentru anul 2022, este deja mai mult
decât anul trecut. De aici, ar rămâne o
diferență de 26.547 mii lei.
8.
SERVICIUL
ROMÂN
DE
INFORMAȚII Pentru anul 2021,
bugetul alocat este cu 13% mai mare
decât execuția preliminată din 2020 și
cu 15% mai mare decât estimarea
pentru anul următor. După ce am
scăzut bugetul pentru proiectele din
fonduri nerambursabile (deci am
asigurat
prezervarea
bugetului
suplimentar
aferent
acestora),
considerăm că tot mai rămân 8.362 mii

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

lei ce pot fi redistribuite.

12.

Anexa 3 / 21 – Ministerul Tineretului
și Sportului Sinteza finanțării
programelor Fișa programului 675 –
„Dezvoltarea și diversificarea ofertei
de servicii și programe pentru tineri,
în special studenți”

9. AGERPRES În cadrul programului
„Culegerea, prelucrarea si transmiterea
informației si fotografiei de presa”
(Cap. 6701 – Cultură, recreere și
religie), observăm o creștere a
bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc
și toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor,
nr. proiectelor jurnalistice etc.)
Considerăm că această diferență poate
fi redistribuită.
propune
Se propune suplimentarea cu 10.710 mii Pentru Taberele Studențești este Se
lei a creditelor de angajament și cu 10.710 necesară alocarea în continuare a respingerea
mii lei a creditelor bugetare prevăzute în fondurilor bugetare.
întrucât sursa de
Anexa 3/21 la Ministerul Tineretului și
finanțare nu poate
SURSE DE FINANȚARE
Sportului, Fișa Programului 675
fi avută în vedere,
Senator Romașcanu Lucian
Grup Parlamentar PSD

1. AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ Buget total general
2021: 401.831 mii lei. Execuție
preliminată 2020: 492.841 mii lei În
anul 2021 (olimpic și ne-electoral),
către AEP și cele 42 de structuri
subordonate (8 filiale și 34 de birouri)
se alocă echivalentul a 74% din
bugetul MTS, deși ministerul transferă
către COSR și federațiile sportive 40%
din bugetul total, iar din restul 60%
(adică îi rămâne mai puțin decât are

întrucât sumele
propuse
prin
proiectul
de
buget
pentru
Autoritatea
Electorală
Permanentă,
Administrația
Prezidențială,
Camera
Deputaților,
Serviciul
de

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
AEP) trebuie să susțină activitatea a
117 instituții și servicii publice
subordonate, precum și să întrețină un
patrimoniu care însumează câteva sute
de obiective pentru tineret și sportive
(centre de agrement, baze sportive,
case de cultură etc). Suma total alocată
pentru servicii publice generale, pentru
anul 2021 este de 339.000 mii lei.
Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași
cu cei din anul 2020: • 1.800 de
activități de îndrumare și control a
autorităților locale • 3 campanii de
informare și comunicare a prevederilor
legale referitoare la procesul electoral.
2.
ADMINISTRAȚIA
PREZIDENȚIALĂ Bugetul pentru
programul „Sistemul Național de
Decorații” – CAP. 540120 – Bunuri și
servicii (pentru asigurarea finanțării
necesare pentru realizarea decorațiilor
conferite de Președintele României) sa mărit cu 506 mii lei, adică peste 56%
din cât alocă MTS pentru programul
dedicat studenților. Pentru acest
program, Administrația Prezidențială a
avut o execuție preliminată pentru anul
2020 de 1.194 mii lei.
3. ACADEMIA OAMENILOR DE

Motivaţia
respingerii
Protecție și Pază,
Societatea
Română
de
Televiziune,
Senatul
României,
Serviciul Român
de
Informații,
Agenția
Națională
de
Presă
AGERPRES au
fost
dimensionate în
raport
cu
sarcinile ce le
revin
acestor
instituţii pe anul
2021.
Menționăm
că
Academia
Oamenilor
de
știință nu are
sume allocate de
la bugetul de stat.

De

altfel,

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
ȘTIINȚĂ Pentru organizarea de
sesiuni științifice, conferință și
simpozion, se alocă 6.190 mii lei din
Cap 5301.00.20 - Bunuri și servicii
(ex.: deplasări, protocol, pregătire
profesională), Cap. 5301.55.01.48 Transferuri interne, Cap. 5301.59.26 Alte cheltuieli (ex.: sume acordate
membrilor academiilor). Comisia
Europeană finanțează proiecte de
cercetaredezvoltare și inovare, cu
susținerea remunerării cercetătorilor
implicați în proiect, precum și a
deplasărilor. Drept urmare, de la
bugetul de stat poate fi asigurată doar
co-finanțarea.
4.
CAMERA
DEPUTAȚILOR
Bugetul total al Camerei Deputaților
crește cu 124.807 mii lei față de
execuția preliminată din anul 2020.
Execuția preliminată 2019 a fost de
465.168 mii lei, iar bugetul pentru
2020 a fost de 428.487 mii lei. Așadar,
această propunere este cu 25% mai
mare decât execuția 2020, cu 17% mai
mare decât alocarea din 2020 și cu
10% mai mare decât execuția 2019.
5. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI

Motivaţia
respingerii

amendamentul
este
neclar,
intrucat nu se
precizeaza
capitolul şi titlul
de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
PAZĂ Pentru programul „Protecția
demnitarilor romani și străini pe
timpul prezenței în România, a
familiilor acestora, precum și paza
sediilor de lucru și a reședințelor
acestora”, alocarea este de 511.779 mii
lei. Bugetul este cu 15.000.mii lei mai
mare ca alocarea din anul 2020 (care
estima, pentru anul 2021, o reducere a
bugetului aproape egală cu execuția de
anul trecut. Cu toate acestea,
propunerea înaintată acum este
aproape dublă față de execuție.
6. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE Pentru programul
Funcționarea și dezvoltarea SRTV,
bugetul alocat este de 360.000 lei, cu
14.461 mii lei mai mult decât execuția
preliminată pe anul 2020. Creșterea
bugetul pentru realizarea și difuzarea
emisiunilor TV este nejustificată, în
condițiile în care, în anul 2020,
populația a fost un mai mare
consumator de programe TV și mai
întâi, trebuie calculat dacă SRTV a
avut
activitatea
afectată
sau
dimpotrivă.
7. SENATUL ROMÂNIEI Pentru anul

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
2021, bugetul alocat este cu 20% mai
mare decât execuția preliminată din
anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare
cu 11% decât estimarea pentru anul
următor. Drept urmare, considerăm că
și dacă se alocă bugetul prevăzut
pentru anul 2022, este deja mai mult
decât anul trecut. De aici, ar rămâne o
diferență de 26.547 mii lei.
8.
SERVICIUL
ROMÂN
DE
INFORMAȚII Pentru anul 2021,
bugetul alocat este cu 13% mai mare
decât execuția preliminată din 2020 și
cu 15% mai mare decât estimarea
pentru anul următor. După ce am
scăzut bugetul pentru proiectele din
fonduri nerambursabile (deci am
asigurat
prezervarea
bugetului
suplimentar
aferent
acestora),
considerăm că tot mai rămân 8.362 mii
lei ce pot fi redistribuite. 18.
AGERPRES În cadrul programului
„Culegerea, prelucrarea si transmiterea
informației si fotografiei de presa”
(Cap. 6701 – Cultură, recreere și
religie), observăm o creștere a
bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc
și toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor,
nr. proiectelor jurnalistice etc.)

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

13.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3 – Ministerul Tineretului și Se propune suplimentarea cu 500 mii lei a
Sportului
Sinteza
finanțării creditelor de angajament și cu 500 mii lei a
programelor Cap. 670159
creditelor bugetare prevăzute în Anexa
3/21/27 la Ministerul Tineretului și
Sportului, Cap. 670159
Senator Romașcanu Lucian
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Considerăm că această diferență poate
fi redistribuită. Posibilele alte surse de
finanțare
vin
din
scăderea
următoarelor
capitole
bugetare:
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii (8400.01: Transporturi):
10.710.000
de
lei
(rămân
13.687.532.000 lei) sau Ministerul
Apărării (6500/01/01:Cheltuieli social
culturale): 10.710.000 lei (rămân
5.331.143.000 lei).
Programul de digitalizare trebuie să
cuprindă cel puțin dezvoltarea
următoarelor instrumente: asigurarea
transparenței în administrația publică,
platformă de aplicare a proiectelor
pentru finanțările nerambursabile,
sistem de booking pentru centrele de
agrement.
SURSE DE FINANȚARE:
1. AUTORITATEA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ Buget total general
2021: 401.831 mii lei. Execuție
preliminată 2020: 492.841 mii lei În
anul 2021 (olimpic și ne-electoral),
către AEP și cele 42 de structuri
subordonate (8 filiale și 34 de birouri)
se alocă echivalentul a 74% din
bugetul MTS, deși ministerul transferă

Motivaţia
respingerii

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
întrucât sumele
propuse
prin
proiectul
de
buget
pentru
Autoritatea
Electorală
Permanentă,
Administrația
Prezidențială,
Camera
Deputaților,
Serviciul
de
Protecție și Pază,

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
către COSR și federațiile sportive 40%
din bugetul total, iar din restul 60%
(adică îi rămâne mai puțin decât are
AEP) trebuie să susțină activitatea a
117 instituții și servicii publice
subordonate, precum și să întrețină un
patrimoniu care însumează câteva sute
de obiective pentru tineret și sportive
(centre de agrement, baze sportive,
case de cultură etc). Suma total alocată
pentru servicii publice generale, pentru
anul 2021 este de 339.000 mii lei.
Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași
cu cei din anul 2020: • 1.800 de
activități de îndrumare și control a
autorităților locale • 3 campanii de
informare și comunicare a prevederilor
legale referitoare la procesul electoral.
20.ADMINISTRAȚIA
PREZIDENȚIALĂ Bugetul pentru
programul „Sistemul Național de
Decorații” – CAP. 540120 – Bunuri și
servicii (pentru asigurarea finanțării
necesare pentru realizarea decorațiilor
conferite de Președintele României) sa mărit cu 506 mii lei, adică peste 56%
din cât alocă MTS pentru programul
dedicat studenților. Pentru acest
program, Administrația Prezidențială a
avut o execuție preliminată pentru anul

Motivaţia
respingerii

Societatea
Română
de
Televiziune,
Senatul
României,
Serviciul Român
de
Informații,
Agenția
Națională
de
Presă
AGERPRES au
fost
dimensionate în
raport
cu
sarcinile ce le
revin
acestor
instituţii pe anul
2021.
Menționăm
că
Academia
Oamenilor
de
știință nu are
sume allocate de
la bugetul de stat.

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
2020 de 1.194 mii lei.
2. ACADEMIA OAMENILOR DE
ȘTIINȚĂ Pentru organizarea de
sesiuni științifice, conferință și
simpozion, se alocă 6.190 mii lei din
Cap 5301.00.20 - Bunuri și servicii
(ex.: deplasări, protocol, pregătire
profesională), Cap. 5301.55.01.48 Transferuri interne, Cap. 5301.59.26 Alte cheltuieli (ex.: sume acordate
membrilor academiilor). Comisia
Europeană finanțează proiecte de
cercetaredezvoltare și inovare, cu
susținerea remunerării cercetătorilor
implicați în proiect, precum și a
deplasărilor. Drept urmare, de la
bugetul de stat poate fi asigurată doar
co-finanțarea.
3.
CAMERA
DEPUTAȚILOR
Bugetul total al Camerei Deputaților
crește cu 124.807 mii lei față de
execuția preliminată din anul 2020.
Execuția preliminată 2019 a fost de
465.168 mii lei, iar bugetul pentru
2020 a fost de 428.487 mii lei. Așadar,
această propunere este cu 25% mai
mare decât execuția 2020, cu 17% mai
mare decât alocarea din 2020 și cu

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
10% mai mare decât execuția 2019.
4. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI
PAZĂ Pentru programul „Protecția
demnitarilor romani și străini pe
timpul prezenței în România, a
familiilor acestora, precum și paza
sediilor de lucru și a reședințelor
acestora”, alocarea este de 511.779 mii
lei. Bugetul este cu 15.000.mii lei mai
mare ca alocarea din anul 2020 (care
estima, pentru anul 2021, o reducere a
bugetului aproape egală cu execuția de
anul trecut. Cu toate acestea,
propunerea înaintată acum este
aproape dublă față de execuție.
5. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE Pentru programul
Funcționarea și dezvoltarea SRTV,
bugetul alocat este de 360.000 lei, cu
14.461 mii lei mai mult decât execuția
preliminată pe anul 2020. Creșterea
bugetul pentru realizarea și difuzarea
emisiunilor TV este nejustificată, în
condițiile în care, în anul 2020,
populația a fost un mai mare
consumator de programe TV și mai
întâi, trebuie calculat dacă SRTV a
avut
activitatea
afectată
sau

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
dimpotrivă.
6. SENATUL ROMÂNIEI Pentru anul
2021, bugetul alocat este cu 20% mai
mare decât execuția preliminată din
anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare
cu 11% decât estimarea pentru anul
următor. Drept urmare, considerăm că
și dacă se alocă bugetul prevăzut
pentru anul 2022, este deja mai mult
decât anul trecut. De aici, ar rămâne o
diferență de 26.547 mii lei.
7.
SERVICIUL
ROMÂN
DE
INFORMAȚII Pentru anul 2021,
bugetul alocat este cu 13% mai mare
decât execuția preliminată din 2020 și
cu 15% mai mare decât estimarea
pentru anul următor. După ce am
scăzut bugetul pentru proiectele din
fonduri nerambursabile (deci am
asigurat
prezervarea
bugetului
suplimentar
aferent
acestora),
considerăm că tot mai rămân 8.362 mii
lei ce pot fi redistribuite.
8. AGERPRES În cadrul programului
„Culegerea, prelucrarea si transmiterea
informației si fotografiei de presa”
(Cap. 6701 – Cultură, recreere și

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

14.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3 – Ministerul Tineretului și Se propune suplimentarea cu 10.000 mii
Sportului
Sinteza
finanțării lei a creditelor de angajament și cu 10.000
programelor Cap.6501.51.01.01
mii lei a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/21/28 la Ministerul Tineretului și
Sportului, Cap.6501.51.01.01
Senator Romașcanu Lucian
Grup Parlamentar PSD

15.

Anexa 3/21/26
Cod ordonator 21 26604620

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
religie), observăm o creștere a
bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc
și toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor,
nr. proiectelor jurnalistice etc.)
Considerăm că această diferență poate
fi redistribuită.
Tradițional, MTS alocă fonduri pentru
organizarea
de
tabere
din
Cap.6501.51.01.01 - „Transferuri către
instituții publice” și nu dintr-un
program cu fișă distinctă, prevăzută
transparent în bugetul ministerului.
Pentru indicatorii stabiliți de MTS în
partea narativă, (40.000 locuri în 70 de
tabere), suma necesară este de
aproximativ 10.000 mii lei
SURSA DE FINANȚARE: este din
cea
deja
prevăzută
în
Cap.6501.51.01.01 - „Transferuri către
instituții publice”

Motivaţia
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât în baza
Legii
nr.
500/2002,
ordonatorii
principali
de
credite
decid
asupra
priorităților
de
finanțare și pot
efectua virări de
credite bugetare
între subdiviziuni
ale
clasificaţiei
bugetare, pentru
bugetul propriu şi
bugetele
instituţiilor
subordonate

propune
Se solicită suplimentarea sumei alocate Bazinul Olimpic acoperit cu 800 locuri Se
bugetului Ministerului Tineretului și în tribune, din Târgu Mureș, jud. respingerea

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat
Program 361
Promovarea sportului de performanță
Ministerul Tineretului și Sportului

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sportului cu suma de 2946,526 mii lei în
vederea realizării obiectivului de investiții
Bazinul Olimpic acoperit cu 800 de locuri
în tribune din Târgu Mureș, jud. Mureș

Mureș. Stadiu avansat de execuție –
peste 95%, termen estimat de
finalizare – martie 2021. Este nevoie
de suplimentarea statului de funcții cu
26 posturi. Sume necesare pentru dare
în folosință:
Cheltuieli personal –1274,880 mii lei
Cheltuieli pentru funcționare 878,786
mii lei
Obiecte de inventar – 473,960 mii lei
Mijloace fixe – 318,900 mii lei

Autori – senator PSD Leonard Azamfirei
deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: diminuarea cu
2946,526 mii lei a sumelor prevăzute
la ANEXA 3/21/02, GRUPA 59,
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
16.

Anexa 3/21/26 privind bugetul Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Tineretului și Sportului - Ministerului Tineretului si Sportului cu
Sume alocate de la Bugetul de Stat
suma de 30.000 mii lei la anexa 3/21/02,
Capitolul 5001/grupa 51/Transferuri către
Federația Ecvestra Romana, pentru
finanțarea
realizării
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate pentru doua
baze ecvestre.
Autor: Grup Parlamentar PSD

Federația Ecvestra Romană reprezintă
singura federație care nu are o baza
proprie la standarde internaționale
pentru pregătirea loturilor si pentru
organizarea de concursuri sportive.
Exista baze private utilizate de
Federația Ecvestra Romana dar cu
costuri ridicate de transport, cazare si
chirie.
In acest domeniu, Romania are
rezultate din ce în ce mai bune pe plan
internațional; medalii la Cupa
Mondiala, la Balcaniada și participare

Motivaţia
respingerii

amendamentului
întrucât
este
neclar, nu se
precizeaza
capitolul şi titlul
de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat
și
nici
capitolul
bugetar care ar
urma
a
fi
diminuat.

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul
de
rezervă
bugetară
la
dispoziţia
Guvernului
prevăzut
în
proiectul
bugetului de stat

Nr.
crt.

Articolul din lege/anexa/capitol/
subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

pe anul 2021 este
la Olimpiada.
Romania are circa 600 mii cai (locul limitat şi se va
14 în lume)
utiliza
pentru

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

finanţarea unor
cheltuieli urgente
sau neprevăzute
apărute în cursul
exerciţiului
bugetar.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
intrucat nu se
precizeaza
capitolul şi titlul
de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/22 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
Ministerul Agriculturii
Anexa 3/22/02 Capitolul 83.01 ”Agricultură, șilvicultură, piscicultură
și vânătoare”
Titlul 59 Titlul XI Alte cheltuieli
Articolul 09 - Despăgubiri acordate
producătorilor agricoli în caz de
calamități naturale în agricultură

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Suplimentarea
creditelor
de
angajament și a creditelor bugetare
prevăzute în
bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu
suma de 1.000.000 mii lei la capitolul
83.01
„Agricultură,
silvicultură,
piscicultură și vânătoare”, titlul 59 ”
Alte cheltuieli”, articolul 59.09 ”
Despăgubiri acordate producătorilor
agricoli în caz de calamități naturale în
agricultură”.

Motivare: Seceta severă din
anul 2020 a afectat o
suprafața de aprox 1,2
milioane ha teren arabil și a
cauzat
diminuarea
producțiilor la culturile de
primăvară,
conducând
aproape la înjumătățirea lor.
Spre ex la cultura de porumb
în 2020 producția a fost de
9,6 milioane față de 17,4 în
2019, la cultura de floarea
soarelui 1,84 milioane to față
de 3,56 milioane to în 2019.
Aceste pierderi majore pentru
fermierii români pun în
pericol
redresarea
lor
financiară pentru a putea
continua activitatea agricolă
în viitor și cresc riscurile
asigurării
siguranței
alimentare a țării.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD
Grup parlamentar PSD

-Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai bugetului
de stat şi ai bugetelor locale, pe
bază de hotărâri ale Guvernului,
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute
în timpul exerciţiului bugetar;
- Sumele propuse prin proiectul
de buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în
raport cu
sarcinile ce îi revin acestei
institutii pe anul 2021
- În prezent nu există o bază
legală
pentru
acordarea
despăgubirilor către producătorii
agricoli ale căror culturi au fost
calamitate, trebuie avute în
vedere prevederile art. 14 alin.
(2) din Legea nr. 500/2002, cu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: Bugetul
de stat, diminuarea creditelor
de angajament și a creditelor
bugetare prevăzute în bugetul
Ministerului
Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale
(Anexa 3/65/02) cu suma de
1.000.000 mii lei, după cum
urmează:
La Capitolul 54.01
Alte servicii publice generale,
titlul 50 - TITLUL V Fonduri
de rezerva, articolul 01 Fond
de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului cu
suma de 300.000 mii lei
La Capitolul 55.01
Tranzactii privind datoria
publica și imprumuturi, titlul
30 TITLUL III Dobanzi,
articolul 01 Dobanzi aferente
datoriei
publice
interne,
alineatul 01 Dobanzi aferente
datoriei
publice
interne
directe cu suma de 300.000
mii lei
La Capitolul 80.01
Acțiuni generale economice,
comerciale și de munca, titlul
55 TITLUL VII Alte

modificările
și
completările
ulterioare, conform cărora „nicio
cheltuială nu poate fi înscrisă în
bugetele prevăzute la art. 1 alin.
(2) şi nici angajată şi efectuată
din aceste bugete, dacă nu există
bază legală pentru respectiva
cheltuială”.

Nr.
crt.

2.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale
Anexa nr. 3 / 22 / 02/09

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune suplimentarea de credite de
angajament cu suma de 1.000.000 mii
lei pentru despăgubiri acordate
producatorilor agricoli în caz de
calamități naturale în agricultură.
Autori: senatorii Claudiu-Richard
Târziu, Rodica Boancă, Sorin Lavric,
Evdochia Aelenei, Ionuț Neagu,
Gheorghe Adrian Catană, Andrei
Hangan, Andrei Busuioc, Dorinel
Cosma, Valentin-Rică Cioromerlea,
Adrian Costea, Mircea Daneasă, Sorin
Mateescu
Grupul Parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
transferuri, articolul 01 A.
Transferuri interne, alineatul
46
Transferuri
către
întreprinderi
in
cadrul
schemelor de ajutor de stat cu
suma de 400.000 mii lei.
În sensul Legii 381/2002
beneficiază de despăgubiri
recoltele
distruse
de
fenomene naturale și boli care
generează calamități naturale,
conform caracterizării și
încadrării
întocmite
de
ministerul de resort. Astfel,
statul,
prin
Ministerul
Agriculturii și Dezvotării
Rurale, este ținut să aloce o
sumă destinată despăgubirii
producătorilor agricoli și
subvenționării primelor de
asigurare, ca urmare a
efectelor
negative
ale
fenomenelor
nefavorabile.
Aceasta este conform cu
orientările Uniunii Europene
privind ajutoarele de stat în
sectorul agricol.
Sursa de finantare:
- Anexa 3/65 Ministerul

Motivaţia respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Lg 381/2002 privind acordarea
despăgubirilor
în
caz
de
calamităţi naturale în agricultură
a fost abrogată prin Legea nr.
281/2010 pentru abrogarea unor
reglementări
din
domeniul
ajutorului de stat în agricultură şi
pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2010 privind
măsuri
financiare
pentru
reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010.
- Nu se indică sursa concretă de
finanţare,
nefiind
precizate
poziţiile bugetare propuse a se
diminua în vederea asigurării
finanţării.

Nr.
crt.

3.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Finanțelor – Acțiuni
Generale
- surse europene pentru
capitolul calamități
propune
respingerea
Anexa 3/22
Înfiinţare cantina socială în sat Îmbunătățire servicii publice. Se
amendamentului
întrucât:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Mastacan, Comuna Borleşti, Judeţul
Rurale
Neamţ
Sursa de finanţare: Agenţia - Responsabilitatea stabilirii
in
realizarea
pentru Finanţarea Investiţiilor prioritatilor
obiectivelor de investitii şi
Cofinanţare: 200 mii lei
Rurale
repartizarea fondurilor între
Dep. Şerban Constantin
proiectele înscrise în programul
Grup parlamentar PSD
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
- Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale este instituție
subordonată
Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
finanțată din venituri proprii și
subvenții de la bugetul de stat, al
cărui buget este aprobat și
repartizat
de
ordonatorul
principal de credite, respectiv
Ministerului
Agriculturii
și

Nr.
crt.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Dezvoltării
Rurale,
în
conformitate cu prevederile art.
21 alin. (1) din Legea nr.
500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
căruia „ordonatorii principali de
credite repartizează creditele de
angajament şi creditele bugetare
aprobate pentru bugetul propriu
şi pentru bugetele instituţiilor
publice din subordine sau
coordonare, ai căror conducători
sunt ordonatori secundari sau
terţiari de credite, după caz, în
raport cu sarcinile acestora,
potrivit legii”.
Se
propune
respingerea
Anexa 3/22
Reabilitare obiectiv „Monumentul Modernizare comună
amendamentului întrucât:
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Eroilor” în comuna Borleşti, judeţul
Rurale
Neamţ
Sursa de finanţare: Agenţia - Responsabilitatea stabilirii
in
realizarea
pentru Finanţarea Investiţiilor prioritatilor
obiectivelor
de
investitii
şi
Cofinanţare: 40 mii lei
Rurale
repartizarea
fondurilor
între
Dep. Şerban Constantin
proiectele înscrise în programul
Grup parlamentar PSD
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în

Nr.
crt.

5.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3/22
Servicii sociale pentru
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării defavorizate în comuna
Rurale
judeţul Neamţ

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
- Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale este instituție
subordonată
Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
finanțată din venituri proprii și
subvenții de la bugetul de stat, al
cărui buget este aprobat și
repartizat
de
ordonatorul
principal de credite, respectiv
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării
Rurale,
în
conformitate cu prevederile art.
21 alin. (1) din Legea nr.
500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
căruia „ordonatorii principali de
credite repartizează creditele de
angajament şi creditele bugetare
aprobate pentru bugetul propriu
şi pentru bugetele instituţiilor
publice din subordine sau
coordonare, ai căror conducători
sunt ordonatori secundari sau
terţiari de credite, după caz, în
raport cu sarcinile acestora,
potrivit legii”.
propune
respingerea
persoane Servicii
sociale
pentru Se
Borleşti, persoanele
din
categorii amendamentului întrucât:
- Responsabilitatea stabilirii
defavorizate.
prioritatilor
in
realizarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Confinanţare: 300 mii lei
Dep. Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanţare: Agenţia obiectivelor de investitii şi
pentru Finanţarea Investiţiilor repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
Rurale
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
- Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale este instituție
subordonată
Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
finanțată din venituri proprii și
subvenții de la bugetul de stat, al
cărui buget este aprobat și
repartizat
de
ordonatorul
principal de credite, respectiv
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării
Rurale,
în
conformitate cu prevederile art.
21 alin. (1) din Legea nr.
500/2002, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit
căruia „ordonatorii principali de
credite repartizează creditele de
angajament şi creditele bugetare

Nr.
crt.

6.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3/22
„Reconstrucţia ecologică forestieră pe Modernizare comună
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării terenuri degradate în perimetre de
Rurale
ameliorare din judeţul Neamţ”
Sursa de finanţare: MLPDA
Valoare totală: 96 mii lei
Dep. Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

7.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Legea bugetului de stat - 2021 – anexa
nr.3/22/02 Capitolul 8000 -01Partea V
Acțiuni economice titlul 51 VI
Transferuri între unități ale
administrației publice

Motivaţia respingerii

aprobate pentru bugetul propriu
şi pentru bugetele instituţiilor
publice din subordine sau
coordonare, ai căror conducători
sunt ordonatori secundari sau
terţiari de credite, după caz, în
raport cu sarcinile acestora,
potrivit legii”.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Nu se indică sursa concretă de
finanţare,
nefiind
precizate
poziţiile bugetare propuse a se
diminua în vederea asigurării
finanţării.

- Sumele propuse prin proiectul
de buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în
raport cu
sarcinile ce le revin acestor
institutii pe anul 2021
propune
respingerea
Alocarea sumei de 150.000 mii de lei Acest obiectiv este necesar Se
în vederea realizării obiectivului de pentru a veni în sprijinul amendamentului întrucât:
investiție ,,Refacere sistem de irigație agricultorilor gălățeni.
-Fondul de rezervă bugetară la
în județul Galați”
dispoziţia
Guvernului
se
Sursa
de
finanțare:
repartizează unor ordonatori
Diminuarea cu 150.000 mii principali de credite ai bugetului
Deputat Sandu Viorica PSD
lei
a sumelor atribuite de stat şi ai bugetelor locale, pe
Deputat Nechita Aurel PSD
Ministerului Finanțelor - bază de hotărâri ale Guvernului,
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD
Acțiuni Generale, anexa pentru finanţarea unor cheltuieli
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD
nr.3/65/02 Capitolul 5001 - urgente sau neprevăzute apărute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia respingerii

în timpul exerciţiului bugetar;
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor
in
realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
propune
respingerea
Anexa 3/22 – bugetul Ministerul Se propune suplimentarea cu suma de Îmbunătățirea condițiilor de Se
Agriculturii și Dezvoltării Rurale- 566 mii lei pentru renovarea, trai
și
a
facilităților amendamentului întrucât:
buget AFIR
modernizarea și dotarea Căminului locuitorilor din comună.
-Fondul de rezervă bugetară la
Cultural din comuna Vâlcelele, Județul
dispoziţia
Guvernului
se
Buzău.
Sursă de finanțare:
repartizează unor ordonatori
Realocare din Fondul de principali de credite ai bugetului
rezervă
al
Guvernului, de stat şi ai bugetelor locale, pe
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Bugetul MFP - acțiuni bază de hotărâri ale Guvernului,
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
generale,
50.01, Anexa pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
3/65/01, Capitol 50.01
în timpul exerciţiului bugetar;
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat
- Responsabilitatea stabilirii
PSD
prioritatilor
in
realizarea
Lucian Romașcanu, senator PSD
obiectivelor de investitii şi
Liliana Sbîrnea, senator PSD
repartizarea fondurilor între
Grup Parlamentar PSD

8.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50,
Titlul
V
“Fonduri
de
rezervă”,
articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară
la
dispoziția
Guvernului”

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/22/02 Capitolul 8000 -01 Partea V
Acțiuni economice titlul 51 VI
Transferuri între unități ale
administrației publice

Motivaţia respingerii

proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
propune
respingerea
Alocarea sumei de 150.000 mii de lei Acest obiectiv este necesar Se
în vederea realizării obiectivului de pentru a veni în sprijinul amendamentului întrucât:
investiție ,,Refacere sistem de irigație agricultorilor din județul -Fondul de rezervă bugetară la
Constanta.
Județul Constanta,,
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează unor ordonatori
Sursa
de
finanțare:
Autori:
principali de credite ai bugetului
Diminuarea cu 150.000 mii de stat şi ai bugetelor locale, pe
Dumitrache Cristina, deputat PSD
lei
a sumelor atribuite bază de hotărâri ale Guvernului,
Țuțuianu Marius Horia, deputat PSD
Lungoci Dumitru Lucian, deputat PSD Ministerului Finanțelor - pentru finanţarea unor cheltuieli
Acțiuni Generale, anexa urgente sau neprevăzute apărute
Stroe Felix, senator PSD
nr.3/65/02 Capitolul 5001 - în timpul exerciţiului bugetar;
Grup Parlamentar PSD
”Cheltuieli - buget de stat”, - Responsabilitatea stabilirii
in
realizarea
Paragraf 50,
Titlul
V prioritatilor
obiectivelor
de
investitii
şi
”Fonduri
de
rezerva”,
articolul 01 ” Fond de rezerva repartizarea fondurilor între
bugetara
la
dispoziția proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
Guvernului”
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
Grup Parlamentar PSD

9.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

10. Anexa nr. 3 /22 / 02/15

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune suplimentarea cu suma de
5000 mii lei credite bugetare necesare
acordării de subvenții pentru sprijinirea
producatorilor agricoli

Autori:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
Grup Parlamentar PSD

11. Anexa nr. 3 / 22 / 02/09

Se propune suplimentarea de credite
bugetare în cuantum de 5000 mii mii
lei pentru despăgubiri acordate
producătorilor agricoli din județul

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Suplimentarea valorii
sprijinului acordat
producătorilor agricoli este
deosebit de important pentru
anumite tipuri de agricultura
sau anumite sectoare agricole
care deosebit de importante
din motive economice și
sociale sunt afectate de
anumite dificultăți, cum ar fi
secetă. Se propune astfel,
suplimentarea bugetului
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale cu sumele
necesare acestor despăgubiri.
Sursa de finanțare:
Realocare
din
bugetul
Ministerului
Finanțelor
Publice - Acțiuni generale.
Suma este necesară pentru
producătorii agricoli eligibili
la
despăgubiri cf. Legii
381/2002 pentru
recoltele

Motivaţia respingerii

ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Nu se indică sursa concretă de
finanţare,
nefiind
precizate
poziţiile bugetare propuse a se
diminua în vederea asigurării
finanţării.
- Sumele propuse prin proiectul
de buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în
raport cu
sarcinile ce le revin acestor
institutii pe anul 2021

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Lg 381/2002 privind acordarea
despăgubirilor
în
caz
de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Giurgiu, ale căror terenuri au avut
parte de precipitații sub 50% din
necesarul de apă de care culturile
agricole au nevoie.
Autori:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
Grup Parlamentar PSD

distruse de fenomene naturale
precum seceta. Măsura este
adecvată în
raport
cu
orientările Uniunii Europene
privind ajutoarele de stat în
sectorul agricol.
Sursă de finanțare:
Realocare bugetară - acțiuni
generale ale MFP

calamităţi naturale în agricultură
a fost abrogată prin Legea nr.
281/2010 pentru abrogarea unor
reglementări
din
domeniul
ajutorului de stat în agricultură şi
pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2010 privind
măsuri
financiare
pentru
reglementarea ajutoarelor de stat
acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010;
- întrucât în prezent nu există o
bază legală pentru acordarea
despăgubirilor către producătorii
agricoli ale căror culturi au fost
calamitate, trebuie avute în
vedere prevederile art. 14 alin.
(2) din Legea nr. 500/2002, cu
modificările
și
completările
ulterioare, conform cărora „nicio
cheltuială nu poate fi înscrisă în
bugetele prevăzute la art. 1 alin.
(2) şi nici angajată şi efectuată
din aceste bugete, dacă nu există
bază legală pentru respectiva
cheltuială”.
- Nu se indică sursa concretă de
finanţare,
nefiind
precizate
poziţiile bugetare propuse a se
diminua în vederea asigurării
finanţării.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
(autor, apartenenţă politică)
af/
grupa/titlul/articol/alineat
12. Anexa
nr.3/22
–
Bugetului Se suplimentează cu 592 mii lei pentru
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării - Cofinanțarea din bugetul de stat a
Rurale, bugetul AFIR
proiectului, prin AFIR, privind
înființarea și dotarea grădiniței din
localitatea Suciu de Sus, județul
Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Comuna Suciu de Sus din
județul Maramureș necesită
bani de la bugetul național
pentru
cofinanțarea
proiectului privind înființarea
și dotarea grădiniței din
localitate. Acesta a fost
demarat prin Agenția pentru
Finanțarea
Investițiilor
Rurale.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Sursa
de
finanțare:
Realocare din Fondul de
rezervă
al
Guvernului,
Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

13. Anexa
nr.3/22
–
Bugetului Se suplimentează cu suma de 431 mii
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării lei pentru - Cofinanțarea proiectului
Rurale, bugetul AFIR
privind
modernizarea
căminului
cultural în localitatea Suciu de Jos,

-Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai bugetului
de stat şi ai bugetelor locale, pe
bază de hotărâri ale Guvernului,
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute
în timpul exerciţiului bugetar;
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor
in
realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Comuna Suciu de Sus din
județul Maramureș necesită
bani de la bugetul național -Fondul de rezervă bugetară la
pentru
cofinanțarea dispoziţia
Guvernului
se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
județul Maramureș

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

proiectului
privind
modernizarea
căminului
cultural din localitate. Acesta
a fost demarat prin Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale și este în faza de
licitație.

repartizează unor ordonatori
principali de credite ai bugetului
de stat şi ai bugetelor locale, pe
bază de hotărâri ale Guvernului,
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute
în timpul exerciţiului bugetar;
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor
in
realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de
rezervă
al
Guvernului,
Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

14. Anexa
nr.3/22
–
Bugetului Se suplimentează cu suma de 198 mii
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării lei pentru - Cofinanțarea proiectului
Rurale, bugetul AFIR
privind amenajarea Piaței pentru
valorificarea produselor locale în
comuna Suciu de Sus, județul
Maramureș

Deputat PSD,

Comuna Suciu de Sus din
județul Maramureș necesită
bani de la bugetul național
pentru
cofinanțarea
proiectului
privind
amenajarea Piaței pentru
valorificarea
produselor
locale din localitate. Acesta a
fost demarat prin Agenția

-Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia
Guvernului
se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai bugetului
de stat şi ai bugetelor locale, pe
bază de hotărâri ale Guvernului,
pentru finanţarea unor cheltuieli

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

15. Anexa 3/22 – bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul cu suma de
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
7.000 mii lei pentru dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii agricole,
comuna Mera, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

pentru Finanțarea Investițiilor urgente sau neprevăzute apărute
Rurale și este în faza de în timpul exerciţiului bugetar;
- Responsabilitatea stabilirii
avizare contract lucrări.
prioritatilor
in
realizarea
obiectivelor de investitii şi
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de repartizarea fondurilor între
rezervă
al
Guvernului, proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
Bugetul MFP - acțiuni
principal de credite, potrivit Legii
generale,
50.01, Anexa nr. 500/2002 privind finantele
3/65/01, Capitol 50.01
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.
propune
respingerea
Investițiile în infrastructura Se
agricolă sunt necesare în amendamentului întrucât:
zonele rurale.
-Fondul de rezervă bugetară la
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de
rezervă
al
Guvernului,
Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

dispoziţia
Guvernului
se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai bugetului
de stat şi ai bugetelor locale, pe
bază de hotărâri ale Guvernului,
pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute
în timpul exerciţiului bugetar;
- Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor
in
realizarea
obiectivelor de investitii şi

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

repartizarea fondurilor între
proiectele înscrise în programul
de investiţii revine ordonatorului
principal de credite, potrivit Legii
nr. 500/2002 privind finantele
publice,
cu
modificările
ulterioare, iar sumele stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului
Agriculturii
și
Dezvoltării Rurale
au fost
dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile şi
politica sa în domeniu.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/23 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Nr.
crt.

1.

2.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
Motivaţia
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
respingerii
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/23 Ministerul
Se suplimentează suma prevăzută în Amenajare curs
apă zona primăriei Se propune respingerea
Mediului, Apelor și Pădurilor
anexa 3, pentru Ministerul Mediului, Comuna Cămărașu, jud. Cluj. Valoare amendamentului întrucât:
Apelor și Pădurilor, cu 470 mii lei.
estimată 470.000 lei
- sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
Autor:
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă
întrucât potrivit art. 30 din
Vasile Dîncu
bugetară la dispoziţia Guvernului
Legea
nr. 500/2002
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
privind finanţele publice,
Grup parlamentar PSD
Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar
Anexa 3/23/01 Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor
Capitolul 70.00, Titlul 65
„TITLUL XII cheltuieli
aferente
programelor cu finanțare

Se propune suplimentarea cu 11.852 mii
lei a creditelor de angajament prevăzute
în Anexa 3/23/01 la bugetul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor, Capitolul
70.00, Titlul 65
„TITLUL XII cheltuieli aferente

Realizarea unor lucrări de regularizare a Se propune respingerea
pârâului Solca, județul Suceava
amendamentului întrucât:
- sursa de finanţare nu
Sursa de finanțare: diminuarea cu
poate fi avută în vedere
aceeași sumă a Fondului de rezervă
întrucât potrivit art. 30 din
bugetară la dispoziția Guvernului

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
rambursabilă”
programelor cu finanțare
rambursabilă”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Legea
nr. 500/2002
privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului bugetar

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI, deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, Deputat PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

3.

Legea Bugetului de Stat pe
anul 2021 –
Anexa nr.3/23/02
MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR Capitol 7001, Subcapitol 05,
Paragraf 02 – Amenajări
hidrotehnice

Alocarea sumei de 10 milioane RON
pentru realizarea obiectivului: Îndiguire
malul stâng al râului Trotuș, în aval de
podul feroviar (Adjud).
Se propune suplimentarea sumei
prevăzute la Anexa nr.3/23/02
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR
ȘI PĂDURILOR - Capitol 7001,
Subcapitol 05, Paragraf 02 – Amenajări
hidrotehnice cu 10 milioane RON pentru:
Îndiguire malul stâng al râului Trotuș,
în aval de podul feroviar (Adjud).
Autor: Anghel Talvar, PSD

Motivaţia
respingerii

Necesitatea unor lucrări de îndiguire sau
consolidare este foarte mare din cauza
riscului semnificativ de inundaţii .
Sursa de finanţare: Se diminuează cu
suma de 10 milioane RON sumele
prevăzute la Anexa nr. 3/23/01 Acțiuni
Generale/ Titlul VII

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
-Responsabilitatea
stabilirii prioritatilor in
realizarea obiectivelor de
investitii şi repartizarea
fondurilor între proiectele
înscrise în programul de
investiţii
revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările
ulterioare,
iar sumele
stabilite pe destinaţiile din
bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor
și
Pădurilor
au
fost

Nr.
crt.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Anexa 3/23/70/01/70/XIII
Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune suplimentarea cu 11.000 mii
lei a creditelor de angajament și cu
11.000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/23/23 la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor
şi
Pădurilor pentru realizarea obiectivului
„Recalibrare albie şi consolidare
maluri pârâu Pleşuva, 3000m, comuna
Malovăţ, judeţul Mehedinţi”.
Autor: Liviu Lucian MAZILU, Virgil
Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Creşterea rapidă de debit pe părăul
Pleşuva şi scurgerile de pe versanţi au
produs viituri rapide cu efecte severe de
inundaţii locale pe raza UAT Malovăţ
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și acțiuni generale
ale MFP

Motivaţia
respingerii

dimensionate de acesta în
concordanţă cu atribuţiile
şi politica sa în domeniu.
- Nu se indică sursa
concretă de finanţare,
nefiind precizate poziţiile
bugetare
conform
clasificației
bugetare
propuse a se diminua în
vederea
asigurării
finanţării.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30 din
Legea
nr. 500/2002
privind finanţele publice,
Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul exercițiului bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

5.

Anexa 3/23/70/01/70/XIII
Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor

Se propune suplimentarea cu 5.500 mii
lei a creditelor de angajament și cu
5.500 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/23/23 la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor
şi
Pădurilor pentru realizarea obiectivului
„Recalibrare albie şi consolidare
maluri pârâu Ghelmegioaia, pe
sectorul Ghelmegioaia - Prunişor, 5000
m,
comuna
Prunişor,
judeţul
Mehedinţi”.
Autor: Liviu Lucian MAZILU, Virgil
Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul Parlamentar PSD

Etajul colinar al pârâului Ghelmegioaia
este afectat de procese de ravenare,
eroziune şi alunecări de teren, provocând
inundaţii la nivelul UAT Prunişor

6.

Anexa 3/23/70/01/70/XIII
Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor

Se propune suplimentarea cu 3.000 mii
lei a creditelor de angajament și cu 3.000
mii lei a creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/23/23 la bugetul Ministerului
Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru
realizarea obiectivului „Recalibrare
albie şi consolidare maluri râu Drincea
1, 2500 m, la Podu Grosu, Comuna
Bâcleş judeţul Mehedinţi”.
Autor: Liviu Lucian MAZILU, Virgil
Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul Parlamentar PSD

Lucrările de consolidare a malurilor
afectate de eroziuni asigură stabilizarea
albiei şi malurilor în vederea stopării
inundaţiilor şi apărarea gospodăriilor de
pe raza UAT Bâcleş

Motivaţia
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă aflat 500/2002 privind finanţele
la dispoziția PM și acțiuni generale ale publice, Fondul de rezervă la
MFP
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: fondul de rezervă aflat publice, Fondul de rezervă la
la dispoziția PM și acțiuni generale ale dispoziţia Guvernului se
MFP
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

7.

Anexa 3/23/70/01/70/XIII
Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor

Se propune suplimentarea cu 7.000 mii
lei a creditelor de angajament și cu
7.000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/23/23 la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor
şi
Pădurilor pentru realizarea obiectivului
„Reparaţii lucrări calamitate părâu
Coşuştea, 4000 m amonte pod DJ, sat
Cordun, Comuna Corcova, judeţul
Mehedinţi”.
Autor: Liviu Lucian MAZILU, Virgil
Alin CHIRILĂ,
Cornel Vasile FOLESCU
Grupul Parlamentar PSD

8.

Anexa 3/23/70/01/70/XIII
Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor

Se propune suplimentarea cu 14.700 mii
lei a creditelor de angajament şi cu
14.700 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/23/23 la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor
şi
Pădurilor pentru realizarea obiectivului
„Reabilitare albia râului Eşelniţa pe un
tronson de 3000 m, în intravilan ca
urmare a inundaţiilor, comuna
Eşelniţa, judeţul Mehedinţi”.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Lucrări de refacere a albiei pârâului în
urma inundaţiilor, de calibrare a albiei,
diguri de apărare, protecţie de taluz
pentru stoparea eroziunilor

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
Sursa de finanțare: fondul de rezervă aflat 500/2002 privind finanţele
la dispoziția PM și acțiuni generale ale publice, Fondul de rezervă la
MFP
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Lucrările de consolidare a malurilor
afectate de eroziuni asigură stabilizarea
albiei şi malurilor în vederea stopării
inundaţiilor şi apărarea gospodăriilor de
pe raza UAT Eşelniţa

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
Sursa de finanțare: fondul de rezervă aflat publice, Fondul de rezervă la
la dispoziția PM și acțiuni generale ale dispoziţia Guvernului se
MFP
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
Autor: Liviu Lucian MAZILU, Virgil
pentru
finanţarea
unor

Alin CHIRILĂ,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul Parlamentar PSD
9.

Bugetul Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor
Anexa 3/23/02 Cod 5001.51
Transferuri între unități ale
administrației publice

Se majorează creditele de angajament și
creditele bugetare cu suma de 1.910.000
mii
lei
pentru
finanțarea
prin
Administrația Fondului de Mediu a
programelor Rabla Clașic, Rabla Plus și
Rabla pentru electrocasnice
Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivaţia
respingerii

Este necesară finanțarea programelor
Rabla Clașic, Rabla Plus și Rabla pentru
electrocasnice și în anul 2021 având în
vedere situația industriei automotive din
România dar și evoluția dinamică a
tehnologiei
în
domeniul
electrocasnicelor.
Programul
Rabla
Clașic va primi o finanțare de 1.500.000
mii lei dedicată înlocuirii parcului auto
privat cu autovehicule cu emișii reduse
de carbon și vouchere de 60.000 lei
pentru achiziționarea de mașini electrice
iar Programul Rabla Plus va primi o
finanțare de 300.000 mii lei dedicată
pentru înlocuirea parcului auto al
administrației centrale și locale cu
autoturisme de producție autohtonă.
Programul Rabla pentru Electrocasnice
primește un buget de 110.000 mii lei în
anul 2021.
Sursa de finanțare: veniturile din taxele
administrate pe deșeurile rezultate din
producția și comercializarea bunurilor pe
teritoriul României.

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
10. Anexa nr. 3 / 23 / 02 Capitol
7401/Subcapitol
03
–
Reducerea și controlul poluării,
Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Pentru comuna Tiha Bârgăului se
propune construirea unei platforme
comunale de depozitare și gospodărire a
gunoiului de grajd, (Ministerul Mediului,
Apelor si Pădurilor) - 2.089.115,00 lei,
suma alocata acestui proiect fiind de 6
mii lei/cof.

Construirea unei platforme comunale de
depozitare si gospodărire a gunoiului de
grajd este de necesitate majora pentru
comuna
Tija
Bârgăului,
pentru
îndeplinirea
normelor
sanitare
si
ecologice. Locuitorii din zona vor avea
prin aceasta măsura un grad mai ridicat
de igiena in comuna si se vor îndeplini
condițiile de mediu impuse de Garda de
Mediu in domeniul depozitarii si
procesării gunoiului de grajd.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD
nr.3/23/29,
Cod Pentru comuna Tiha Bârgăului se
11. Anexa
Obiectiv 836 – Ministerul propune instalarea sistemelor fotovoltaice
Mediului, Apelor și Pădurilor
in gospodării izolate (Administrația
Fondului pentru Mediu)- 750.000 lei,
suma alocata acestui proiect fiind de
750 mii lei.

Motivaţia
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al neprevăzute apărute în timpul
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni exerciţiului bugetar

generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01
Fie că vorbim de rețele publice cu
întreruperi de curent, de zone izolate sau
de consumatori individuali care doresc
să-și reducă cheltuielile cu energia
electrică, instalarea unor sisteme de
panouri fotovoltaice reprezintă soluția
pentru un viitor mai verde.
Un alt beneficiu adus de utilizarea de
panouri solare este acela că nu afectează
în mod negativ mediul înconjurător: nu
emană gaze și nu poluează aerul.
Panourile fotovoltaice asigură oricărui
proprietar
de
casă
independență

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

energetică (aproximativ 70-80% din ce
consumă vine din panouri) și o factură
multă scăzută la energie. De asemenea
instalarea
panourilor
fotovoltaice
reprezintă o soluție viabila pentru
consumatorii din zonele izolate unde
branșarea la sistemul național de
furnizare a energiei electrice nu se poate
realiza din cauza condițiilor de mediu sau
propune
de relief. Prin urmare, se
instalarea sistemelor fotovoltaice in
gospodării izolate pentru a asigura
condiții optime de trai pentru locuitorii
din comuna Tiha Bârgăului.

neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar

- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Sursa de finanțare:
Guvernului nr. 196/2005, cu
Realocare din Fondul de rezervă al
modificările și completările
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
ulterioare.

generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01
12.
Infrastructura de mediu are nevoie de
Se alocă suma de 80.000 mii lei în
finanțare, având în vedere creșterea
vederea realizării proiectării și execuției
Anexa
3/23/02
bugetul
provocărilor legate de poluare în
lucrărilor pentru obiectivul de investiții
Ministerului Mediului, Apelor
Municipiul București.
„Realizarea unei stații de sortare deșeuri,
și Pădurilor, Cap. 5001, alineat
Sector 5, Municipiul București”
71 Transferuri din bugetul de
Sursă de finanțare:
stat pentru Fondul pentru
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori:
mediu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Daniel Florea, deputat PSD
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
Grup parlamentar PSD
50.01

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenenţă politică)
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
bugetului
Ministerul
13. Anexa nr. 3 / 23 / 27 – Suplimentarea
Ministerul Mediului, Apelor și Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea
Pădurilor
finanțării Programului de management al
resurseor de apă cu suma de 60.085 mii
Cod
1765/
Programul lei.
„Managementul resurselor de
apă”/ I. Credite de angajament Autor: INTOTERO Natalia-Elena
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA
Ilie (PSD), RESMERIȚĂ CornelCristian (PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Construcția Barajului Mihăileni, o
amenajare hidroenergetică de pe valea
Crișului Alb, este în derulare de peste trei
decenii. Construcţia barajului de la
Mihăileni a început în anii ´80, iar stadiul
proiectului a ajuns la peste 95 la sută,
însă pentru continuarea investiţiei sunt
necesare fonduri importante de la statul
român.

Se
propune
respingerea
întrucât:
- responsabilitatea stabilirii
priorităţilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Nu se indică sursa concretă
de
finanţare,
nefiind
precizate poziţiile bugetare
conform
clasificației
bugetare propuse a se
diminua în vederea asigurării
finanţării.
- Sumele propuse
prin
proiectul de buget pentru
toti ordonatorii principali de
credite au fost dimensionate
în raport cu sarcinile ce le
revin acestor institutii pe
anul 2021

Odată finalizat, peste 30.000 de locuitori
vor fi apăraţi de riscul inundaţiilor. Mai
exact, este vorba despre locuitorii
municipiului Brad, precum şi de
obiectivele socio-economice din zonă
care, în acest moment, sunt expuse
riscului de inundaţii. Având în vedere
frecvenţa
ridicată
a
fenomenelor
hidrometeorologice din aceste zone, prin
construcţia acestui baraj, anual, ar putea
fi evitate pagube potenţiale de natură
socio-economică în valoare medie de
peste 700 mii de euro. De aceea,
reducerea riscului de inundaţii pentru
judeţul Hunedoara va atrage noi
investitori în zonă. Aceasta înseamnă
apariţia unor noi locuri de muncă, dar şi
noi oportunităţi pentru dezvoltarea unor
proiecte de antreprenoriat.
Suma necesară pentru finalizarea
lucărilor, respectiv asigurarea siguranței

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

cetățenilor din zonă, este 60.085 mii lei.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65 / 01
– Bugetul Ministerului Finanțelor Acțiuni Generale

Se
propune
respingerea
Modernizarea sistemului de iluminat Îmbunătățire servicii publice.
14. Anexa 3/23
întrucât:
Ministerul Mediului, Apelor şi public stradal în comuna Tazlău, judeţul
Pădurilor
Neamţ
Sursa de finanţare: Program Operaţional - responsabilitatea stabilirii
priorităţilor in realizarea
Competitivitate
obiectivelor de investitii şi
Program privind sprijinirea Cofinanţare 60 mii lei
repartizarea fondurilor între
eficienţei energetice şi a
proiectele
înscrise
în
gestionării
inteligente
a Dep.Şerban Ciprian Constantin
programul de investiţii revine
energiei în infrastructura de Grup parlamentar PSD
ordonatorului principal de
iluminat public – Agenţia
credite, potrivit Legii nr.
Fondului de Mediu
500/2002 privind finantele

publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,

Nr.
crt.

15.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.

Anexa 3/23
Creşterea eficienţei energetice a şcolii Îmbunătățire infrastructură școlară
Ministerul Mediului, Apelor şi gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu,
Pădurilor
Borleşti, Neamţ
Sursa de finanţare: Fondul de Mediu
Cofinanţare: 600 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.

Nr.
crt.

16.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3/23
Modernizare sistem de iluminat public în Modernizare comună
Ministerul Mediului, Apelor şi comuna Cândeşti, judeţul Neamţ, satele
Pădurilor
Bărcăneşti, Ţirdenii Mici, Pădureni şi Sursa de finanţare: Min. Mediu + buget local
Cândeşti
Cofinanţare: 102 mii lei
Valoare totală: 602 mii lei
Dep.Şerban Constantin
Grup parlamentar PSD

17.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR
Anexa nr. 3/23

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat A.F.M. cu
suma de 1.500 mii lei pentru obiectivul
”Eficientizarea energetică a unităților publice
cu destinație pentru învățământ, com. Derna,
jud. Bihor”.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian Bodog Senator PSD
Grupul Parlamentar PSD

Motivaţia
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Nu există bază legală de
finanțare
prin
bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor
- Potrivit prevederilor art.
14 alin. (2) din Legea nr.
500/2002, cu modificările și
completările
ulterioare,
conform
cărora
„nicio
cheltuială nu poate fi înscrisă
în bugetele prevăzute la art. 1
alin. (2) şi nici angajată şi
efectuată din aceste bugete,
dacă nu există bază legală
pentru respectiva cheltuială”.
MOTIVAȚIA AMENDAMENTULUI:
Se
propune
respingerea
Continuarea/finalizarea lucrărilor de investiții amendamentului întrucât:
pentru care se solicită finanțare va duce la
- Bugetul de venituri şi
dezvoltarea unității administrativ teritoriale,
cheltuieli al Fondului pentru
la creșterea atractivității acesteia, dar mai
mediu şi al Administraţiei
ales la îmbunătățirea vieții locuitorilor.
Fondului pentru Mediu nu se
SURSA DE FINANȚARE: Fondul de aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
rezervă aflat la dispoziția primului ministru
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.
- Fondul de rezervă bugetară

Nr.
crt.

18.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;

Anexa nr. 3 / 23 / 02 – bugetul
Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, Transferuri pentru
Fondul pentru mediu

Se propune suplimentarea cu suma 35 mii lei
pentru proiectul de investiții - Sprijinirea
eficienței energetice și a gestionării
inteligente a energiei de infrastructură de
iluminat public, comuna Merei, județul
Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
Îmbunătățirea condițiilor de trai și a ulterioare.
facilităților locuitorilor din comună.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al bugetelor locale, pe bază de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, hotărâri ale Guvernului,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
pentru
finanţarea
unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;
19.

Anexa nr. 3 / 23 / 02 – bugetul
Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, Transferuri pentru
Fondul pentru mediu

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
Se propune suplimentarea cu suma 35 mii lei
modificările și completările
pentru proiectul de investiții - Creșterea
ulterioare.
eficienței energetice a sistemului de iluminat
- Fondul de rezervă bugetară
public, comuna Unguriu, Județul Buzău
la dispoziţia Guvernului se
Îmbunătățirea condițiilor de trai și a repartizează unor ordonatori
Autori
facilităților locuitorilor din comună.
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
principali de credite ai
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
bugetului de stat şi ai
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
bugetelor locale, pe bază de
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
hotărâri ale Guvernului,
Lucian Romașcanu, senator PSD
pentru
finanţarea
unor
Sursă de finanțare:
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Realocare din Fondul de rezervă al cheltuieli
urgente
sau
Grup Parlamentar PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, neprevăzute apărute în timpul
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
exerciţiului bugetar;

Nr.
crt.

20.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Anexa nr. 3 / 23 / 02 – bugetul
Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, Transferuri pentru
Fondul pentru mediu

Se propune suplimentarea cu suma 130 mii
lei pentru proiectul de investiții
Modernizare sistem de iluminat public în
comuna Mărăcineni, județul Buzău

21.

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa nr. 3/ 23 / 02
Se propune suplimentarea bugetului pe anul
Ministerul Mediului Apelor și 2021 la obiectivul de investiții “Amenajarea
Pădurilor
Complexa Vârful Câmpului” din anexa nr. 3/
La
capitolul
-LOCUINTE, 23 / 29 cu suma de 10.000 mii lei pentru
SERVICII SI DEZVOLTARE continuarea lucrărilor.
PUBLICA
70.01.65
CHELTUIELI
AFERENTE Autori:

Îmbunătățirea condițiilor de trai
facilităților locuitorilor din comună.

și

a

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
Se solicită admiterea amendamentului pentru
asigurarea finanțării de la bugetul de stat în
vederea continuării investiţiei la proiectul
„Amenajarea complexă Vârfu Câmpului pe
râul Siret, județele Suceava şi Botoşani”, care
are o importanţă regională însemnată,
aducând
importante beneficii socio-

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
PROGRAMELOR
FINANTARE
RAMBURSABILA

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

CU Marius-Constantin Budăi, deputat PSD
Alexandra Huţu, deputat PSD
Dan-Constantin Şlincu, deputat PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările
ulterioare,
iar sumele
stabilite pe destinaţiile din
bugetul
Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor
au fost dimensionate de
acesta în concordanţă cu
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al atribuţiile şi politica sa în
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, domeniu.
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;
economice prin:
-Asigurarea unei surse complete şi stabile
pentru alimentarea cu apă a municipiului
Botosani si Dorohoi, si a comunelor
limitrofe.
-Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii
zonei de studiu şi evitarea costurilor de
mediu cauzate de efectele negative
nealimentării cu apă potabilă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

22.

Se propune suplimentarea cu 560 mii lei a
creditelor de angajament și cu 560 mii lei a
creditelor bugetare
în vederea realizării obiectivului
“Modernizarea sistemului de iluminat
Anexa 3/23 Ministerul Mediului,
stradal în comuna Gârbova, județul Alba”
Apelor si Padurilor/prin Bugetul
Fondului pentru Mediu
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul parlamentar PSD Camera Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat

23.

Anexa 3/23, bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul Min. Mediului,
–Mediului, Apelor și Pădurilor
Apelor și Pădurilor cu suma de 1000 mii lei
pentru - Construcția unei stații tratare apă și
foraj puț în comuna Gârdani, județul
Maramureș
Deputat PSD,

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Prin această investiție se urmărește
realibitarea și modernizarea rețelei de
iluminat ce deservește aproximativ 2.000 de
cetățeni. Această investiție va reduce
substanțial costurile primăriei pentru
iluminatul public.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
mediului, potrivt art. 21 din
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în

Sursa de finanțare: bugetul de stat, realocare
din Fondul de Rezervă, Buget MFP - Acțiuni
Generale, cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Comuna Gârdani din județul Maramureș
necesită finanțare pentru construcția unei
stații de tratare apă și foraj puț în UAT pentru
a spori calitatea vieții cetățenilor de aici.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul

de

rezervă

al

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia
respingerii

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, programul de investiţii revine
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările
ulterioare,
iar sumele
stabilite pe destinaţiile din
bugetul
Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor
au fost dimensionate de
acesta în concordanţă cu
atribuţiile şi politica sa în
domeniu.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;
Anexa 3/23, bugetul Ministerului Se suplimentează cu suma de 50.000 mii lei În comuna Boiu Mare, județul Maramureș, Se
propune
respingerea
–Mediului, Apelor și Pădurilor
pentru - Completare rezervei de apă din este necesară captarea unui izvor și amendamentului întrucât:
comuna Boiu Mare, județul Maramureș
completarea rezervei de apă pentru a asigură -Responsabilitatea stabilirii
apa pentru ea și pentru comunele învecinate. prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
Deputat PSD,
repartizarea fondurilor între
Gabriel-Valer ZETEA
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al proiectele
înscrise
în
Grup parlamentar PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, programul de investiţii revine
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

24

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Nr.
crt.

25.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3/23, bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul Ministerului –
–Mediului, Apelor și Pădurilor
Mediului, Apelor și Pădurilor, cu suma de
4.800 pentru Regularizarea pârâului
Buleasa în orașul Săliștea de Sus, județul
Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Pe cursul pârâului Buleasa, afluent al
râului Iza, pe o lungime de circa 2,2 km(în
intravilan), sunt amplasate un număr de 286
gospodării (aproximativ 860 persoane), pe
ambele maluri, respectiv drumuri de acces,
poduri și pasarele, rețeaua de apă potabilă
care deservește întreaga localitate și o parte
din rețeaua de canalizare a apelor uzate
menajere a localității. Pârâul Buleasa, în zona
orașului Săliștea de Sus, prezintă o albie
minoră puternic erodată, cu aluviuni mari
transportate din bazinul superior. Având în
vedere
albia
puternic
erodată
și
nesistematizată a pârâului Buleasa, au fost
înregistrate viituri
majore
pe
zona

publice, cu modificările
ulterioare,
iar sumele
stabilite pe destinaţiile din
bugetul
Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor
au fost dimensionate de
acesta în concordanţă cu
atribuţiile şi politica sa în
domeniu.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;
Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările
ulterioare,
iar sumele
stabilite pe destinaţiile din
bugetul
Ministerului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

orașului Săliștea de Sus, precum și
inundarea
frecventă a
gospodăriilor
amplasate pe cele două maluri ale pârâului,
(de exemplu în anii 1993, 1998, 2001, 2008,
2010, 2012, 2016, 2018 și 2020) sunt
imperios necesare lucrări de apărare
împotriva inundațiilor. În cazul în care nu se
continuă investiția demarată în luna
noiembrie 2020, eroziunile de mal și ale
talvegului albiei vor avansa periclitând atât
drumul actual, poduri și treceri, precum și
gospodăriile localnicilor situate pe ambele
maluri, rețeaua de apă potabilă și cea de
canalizare a apelor uzate menajere precum și
lucrările executate până la această dată, din
cauza că:

Mediului, Apelor și Pădurilor
au fost dimensionate de
acesta în concordanţă cu
atribuţiile şi politica sa în
domeniu.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;

- malurile pârâului Buleasa sunt puternic
erodate și prezintă tendințe evidente de
pierdere a stabilității atât locală cât și
generală afectând direct drumul adiacent și
gospodăriile riverane;
- talvegul pârâului Buleasa este instabil, are o
evoluție continuă de adâncire, determina
afuierea malurilor, fiind un factor definitoriu
asupra procesului de erodare;
- există multe zone colmatate unde nu este
asigurată secțiunea de scurgere fapt ce
favorizează, în condiții de ape mari,
revărsarea apei din albie;
- drumurile adiacente ambelor maluri
ale pârâului Buleasa sunt mult îngustate

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
datorită eroziunii malurilor fiind momentan
operative dar cu tendințe de instabilitate;
Acțiunile conducerii primăriei și locuitorilor
de a remedia, reface drumurile, podurile
căzute, malurile, după fiecare viitura sunt
deosebit de anevoioase și costisitoare. Aceste
intervenții mențin în stare de minimă utilizare
a drumurilor, malurilor pârâului, respectiv
traversările (poduri, pasarele) fiind anulate de
următoarea viitură, deoarece în fiecare an se
înregistrează 1-3 viituri care fac drumurile
impracticabile, distrug podurile, afectează
gospodăriile). Primăria localității Săliștea de
Sus și locuitorii din această zonă sunt extrem
de îngrijorați, pentru că la prima viitură din
acestă primăvară ar putea să rămână fără
drum de acces, apă și rețea decanalizare,
precum și lucrările realizate de către
ABA Someș-Tisa până la această dată,
din următoarele motive:
-distrugerea malurilor cu scoaterea parțială
sau totală din funcțiune a drumurilor de acces
și cuafectarea gospodăriilor adiacente;
-imposibilitatea acțiunilor de intervenție în
situații de urgență: a. pentru situații de ape
mari (intervenții, salvări, punere în
siguranță); b. pentru intervenții la incendii
(acces autospeciale stins incendii); c.
acordarea
asistenței
medicale
(acces
ambulanțe);
Pe pârâul Buleasa în Săliștea de Sus se află în
curs de execuție investiția cu titlul ,, Lucrări

Motivaţia
respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

deregularizare a pârâului Buleasa, afluent al
râului Iza, pe porțiunea ce străbate
intravilanul orașului Săliștea de Sus, jud.
Maramureș’’de către Administrația Bazinală
de Apă Someș-Tisa, care arevaloarea
totală de execuție în sumă de 6.562.500,07
lei, fără TVA, conform contractului de
lucrări nr.69/07.09.2020, încheiat cu SC
Tehnodomus SRL, mai este nevoie de suma
de 4 800 000 RON.

26.

Anexa 3/23, bugetul Ministerului Se suplimentează bugetul Ministerului –
–Mediului, Apelor și Pădurilor, Mediului, Apelor și Pădurilor, Fondul de
Fondul de Mediu
Mediu
cu suma de 15.000 mii lei Construcția unei instalații de reciclare,
exploatare și valorificare a deșeurilor
menajere în Municipiul Sighetu Marmației,
județul Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
Având în vedere criza gunoaielor din
Municipiul Sighetu Marmației datorată
sistemului integrat de gestionare a deșeurilor
care nu răspunde necesităților, cât și din
cauză că hotărârea Tribunalului Maramureș,
din 18 decembrie 2020, interzice depozitarea
deșeurilor pe platforma temporară de la
Sighet, care a deservit în ultimii trei ani
întreg Maramureșul voievodal, consider
necesară această investiție de urgență.

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- Bugetul de venituri şi
cheltuieli al Fondului pentru
mediu şi al Administraţiei
Fondului pentru Mediu nu se
aprobă ca anexă la bugetul
Ministerului
Mediului,
Apelor și Pădurilor, ci anual,
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea autorităţii publice
centrale pentru protecţia
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al mediului, potrivt art. 21 din
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, Ordonanța de urgență a
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
Guvernului nr. 196/2005, cu
modificările și completările
ulterioare.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori

Nr.
crt.

27.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa nr.3/23 - Ministerul Se suplimentează bugetul cu suma de 5.000
Mediului, Apelor Și Pădurilor
mii lei pentru împăduriri terenuri degradate,
pășune comunală, comuna Vintileasca,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;
Investiții în infrastructura de mediu, Se
propune
respingerea
promovarea culturii de mediu sustenabile.
amendamentului întrucât:
-Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor in realizarea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al obiectivelor de investitii şi
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, repartizarea fondurilor între
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările
ulterioare,
iar sumele
stabilite pe destinaţiile din
bugetul
Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor
au fost dimensionate de
acesta în concordanţă cu
atribuţiile şi politica sa în
domeniu.
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite ai
bugetului de stat şi ai
bugetelor locale, pe bază de
hotărâri ale Guvernului,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar;

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/24 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/s
ubcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/
alineat
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 03 / 24,
Capitolul 5 pct. 1 -

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de : 68 milioane Caracteristicile
investiției:
lei
Lungime traseu - 3.200 metri;
Centura
ocolitoare
municipiul Profil transversal tip pentru drumuri
Codlea, județul Brașov
naționale cu două benzi de circulație de
3.50
metri
lățime;
Sen.Alexandru-Marius Dunca-PSD
Patru intersecții, din care trei la nivel și
Grupul Parlamentar PSD Senat
una supraterană peste calea ferată.
Până la această data nu s-a reușit
obținerea de finanțare pentru realizarea
investiției, deși primul studiu de
fezabilitate pentru centura ocolitoare s-a
elaborat încă din anul 2013. La data
respectivă s-a elaborat un studiu de
trafic care releva faptul că traficul pe
DN1 depășește de 2,7 ori capacitatea
portantă a acestuia.
Din cauza aglomerației pe DN1- în
intravilanul municipiului, bicicliștii
evită să utilizeze pista creată pentru ei
pe strada Lunga.
Realizarea
acestei
investiții
va
reprezenta o alternativă de transport
pentru traficul de tranzit, cu precădere
traficul greu, dar și pentru cetățenii
municipiului Codlea, comuna Hălchiu,
comuna Vlădeni, Persani și alte

Motivaţia respingerii

Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Contravine prevederilor art.
138, alin. (5) din Constituţia
României,
republicată,
potrivit căruia „nici o
cheltuială bugetară nu poate
fi aprobată fără stabilirea
sursei de finanţare.”

localități limitrofe, precum și traficul
pentru agenții economici din zona și va
degreva strada Lunga de ambuteiaje,
aglomerări, permițând bicicliștilor să
utilizeze banda amenajată pentru ei.
2.

Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
Anexa 3/24/23
Capitolul 8401/ Titlul
VIII

3.

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii

Se propune suplimentarea cu 5.000
mii lei a creditelor de angajament și
cu 5.000 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute
în
Anexa
3/24/23,
Capitolul 8401/VIII la bugetul
Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructuri, Cod program 15524, în
vederea realizării studiului de
fezabilitate pentru autostrada A 7
Lugoj-Drob Tr Severin.

Asigurarea legăturii cu coridorul IV
pan-european, precum și cu Serbia și
Bulgaria, fapt ce va conduce la
creșterea investițiilor în zona de sud
Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
Sen.Ion Mocioalcă-PSD
prevederilor art.30(2) din
Grupul parlamentar PSD
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Alocarea sumei de 20.000 mii lei Efectuarea acestei investiții este Se
propune
respingerea
si pentru
realizarea
obiectivului necesară pentru a realiza încă un nivel amendamentului intrucat:
,,Extindere pe verticală cu un nivel și la actuala Parcare supraetajată la - Nu exista temei legal de
2

4.

5.

– anexa nr.3/24/02
Capitolul 5001 ,,Cheltuieli - buget de
stat”, Paragraf 51,
Titlul VI ,,Transferuri
între
unități
ale
administrației
publice”, articolul 02
,,Transferuri
de
capital”, Alineat 29
,,Alte transferuri de
capital către instituții
publice”
Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
– anexa nr.3/24/02
Capitolul 5001 ,,Cheltuieli - buget de
stat”, Paragraf 51,
Titlul VI ,,Transferuri
între
unități
ale
administrației
publice”, articolul 02
,,Transferuri
de
capital”, Alineat 29
”Alte transferuri de
capital către instituții
publice”

heliport - Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Apostol Andrei Galați care va include
Sf. Apostol Andrei Galați”
realizarea unui heliport ce va fi dotat cu
sisteme de ghidaj pentru a fi folosit pe
Sen. Humelnicu Marius-PSD
timp de zi și de noapte.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
Sen. Laura Georgescu-PSD
20.000 mii lei a sumelor atribuite
Grupul Parlamentar PSD
pentru capitolul 5001 titlul 40:
,,TITLUL IV SUBVENȚII”. (Credite
bugetare)

finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii a lucrărilor
aferente Spitalului Clinic
Județean de Urgență Sf.
Apostol Andrei Galați.

Efectuarea acestei investiții este
necesară pentru a realiza pe un teren de
150 de hectare situate în comuna
Braniștea un Aeroport care va duce la
crearea de noi locuri de muncă și la
creșterea mobilității naționale și
internaționale a gălățenilor.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și
Infrastructurii
a
obiectivului de investiții.

Sursa de finanțare: Diminuarea cu
400.000 mii lei a sumelor atribuite
pentru Ministerul Finanțelor-Acțiuni
Generale, anexa nr. 3/65/02 Capitolul
5001 - ,,Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ,,Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ,,Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului
(credite de angajament)

- Aeroportul Galați
este
aeroport de inters local, iar
lucrările pentru realizarea
acetui obiectiv de investiții se
finanţează
din
bugetul
autorităţilor publice locale.

Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
– Anexa nr. 3/24/02,
Capitolul 5001 -

Alocarea sumei de 15.000 mii de lei
pentru
realizarea
obiectivului
,,Reabilitare și modernizare drumuri
județene - Județul Galați,”

Efectuarea acestei investiții este
necesară a se realiza deoarece aceste
segmente de drum județean vor face
legătura între sectoarele de drum
județean modernizate cu fonduri

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor

Alocarea sumei de 400.000 mii lei
pentru
realizarea
obiectivului
,,Construire Aeroport Galați” (credite
de angajament)
Sen. Humelnicu Marius-PSD
Sen. Laura Georgescu-PSD
Grupul Parlamentar PSD
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,,Cheltuieli - buget de Sen. Humelnicu Marius-PSD
stat”, Paragraf 51, Sen. Laura Georgescu-PSD
Titlul VI ,,Transferuri Grupul Parlamentar PSD
între
unități
ale
administrației
publice”, articolul 02
,,Transferuri
de
capital”, Alineat 13
,,Dezvoltarea
infrastructurii rutiere”

europene și care se vor finaliza în anul și
Infrastructurii
2021.
obiectivului de investiții.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
20.000 mii lei a sumelor atribuite
pentru capitolul 5001 titlul 40:
,,TITLUL IV SUBVENȚII”. (Credite
bugetare)

a

6.

Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
– anexa nr.3/24/02
Capitolul 5001 ,,Cheltuieli - buget de
stat”, Paragraf 51,
Titlul VI ”Transferuri
între
unități
ale
administrației
publice”, articolul 02
”Transferuri
de
capital”, Alineat 29
”Alte transferuri de
capital către instituții
publice”

Alocarea sumei de 134.000 mii de lei Efectuarea acestei investiții este
pentru
realizarea
obiectivului necesară deoarece viaductul respectiv
,,Reabilitare Viaduct SIDEX”
leagă platforma Siderurgică de orașul
Galați
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
Sen. Humelnicu Marius-PSD
134.000 mii lei a sumelor atribuite
Sen. Laura Georgescu-PSD
pentru Ministerul Finanțelor-Acțiuni
Grupul Parlamentar PSD
Generale, anexa nr. 3/65/02, Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și
Infrastructurii
a
obiectivului de investiții.

7.

Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
– anexa nr.3/24/02
Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de
stat, Paragraf 51,
Titlul VI ”Transferuri

Alocarea sumei de 2.500.000 mii lei
în vederea realizării obiectivului
,,Drum expres Galați-Brăila-DrajnaA2”: expertiză tehnică, studiu de
teren – geotehnic și topografic, studiu
de trafic, studiu de fezabilitate,
proiect tehnic (credite de angajament
)

Prin realizarea acestui obiectiv, orașul
Galați va deveni mai atractiv pentru
investitori printr-o conexiune rapidă a
zonei Galați-Brăila cu București și
Constanța, ceea ce va însemna creștere
economică și mai multe locuri de
muncă pentru gălățeni.

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
4

între
unități
ale
administrației
publice”, articolul 02
”Transferuri
de
capital”, Alineat 29
”Alte transferuri de
capital către instituții
publice”

8.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 29
Anexa nr. 03/ 24/ 23
FISA

Sen. Humelnicu Marius-PSD
Sen. Laura Georgescu-PSD
Sen. Ion Rotaru-PSD
Grupul Parlamentar PSD

Pentru anul 2021, în proiectul de
buget sunt prevăzute credite de
angajament de 54.347.465 mii lei și
credite bugetare de 54.347.465 mii
lei.
Se introduce în Bugetul Ministerului

Sursa de finanțare Diminuarea cu
2.500.000 mii lei (credite de
angajament) a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului”

Portofoliul de proiecte în pregătire,
pentru care au existat alocări bugetare
în anul 2020 cuprinde și variante de
ocolire aflate în etapa de pregătire
(elaborare Studiu de Prefezabilitate,
Studii de Fezabilitate şi Proiecte

apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
5

PROIECTULUI
finanțat / propus la
finanțare in cadrul
programelor aferente
Politicii de Coeziune
a U. E., Politicilor
Comune Agricola și
de Pescuit și altor
facilitați
și
instrumente
postaderare

Transporturilor și Infrastructurii
Anexa
nr.
03/24/23
FIȘA
PROIECTULUI finanțat/propus la
finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E.,
Politicilor Comune Agricola și de
Pescuit și altor facilitați și
instrumente postaderare poziția de
investiții:
Elaborare Studiu De Fezabilitate,
PAC și Proiect Tehnic de Execuție,
pentru obiectivul de investiții:
Drum legătură la drumul național
DN71 și limita de sud a Comunei
Tărtășești
pentru
creșterea
accesibilității în zona Orașului
Răcari și către zona metropolitană
București,
clasă
tehnică
II,
L=25≈40 km
În vederea finanțării studiului de
fezabilitate
pentru
obiectivul
menționat se majorează propunerea
de buget cu privire la creditele
bugetare cu suma de 500 mii de lei și
credite de angajament cu suma de
500 mii lei pentru anul 2021.

Tehnice).
Prin
acest
amendament
dorim
introducerea în Bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
Anexa nr. 03/24/ 23, poziția de
investiții, pentru anul 2021, elaborare
Studiu De Fezabilitate, PAC și Proiect
Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de
investiții: Drum legătură la drumul
național DN71 și limita de sud a
Comunei Tărtășești pentru creșterea
accesibilității în zona Orașului Răcari
și către zona metropolitană București,
clasă tehnică II, L=25≈40 km
Sursa de finanțare: POIM 2014-2021,
bugetul de stat, Fondul de rezervă al
Guvernului, aflat la dispoziția Primului
ministru,
creșterea
colectării
impozitelor, reducerea evaziunii fiscale
cu impact în majorarea veniturilor
bugetare.

Sen.Titus Corlațean - PSD
Dep.Holban Georgeta-Carmen-PSD
Dep.Popa Radu Mihai-PSD
Dep.Ţachianu Marian-PSD
Dep.Vulpescu Ioan-PSD

9.

Ministerul

Pentru anul 2021, în proiectul de Portofoliul de proiecte în pregătire,

ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
- potrivit prevederilor
Legii
privind
finanţele
publice nr. 500/2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, responsabilitatea
stabilirii
priorităţilor
în
realizarea obiectivelor de
investiţii revine ordonatorului
principal de credite, iar pe tot
parcursul anului, ordonatorii
principali de credite pot
solicita
Ministerului
Finanţelor virari de fonduri
între proiectele înscrise în
programul de investiţii.
Se
propune
respingerea
6

Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 29
Anexa nr. 03/ 24/ 23
FISA
PROIECTULUI
finanțat / propus la
finanțare în cadrul
programelor aferente
Politicii de Coeziune
a U. E., Politicilor
Comune Agricola și
de Pescuit și altor
facilitați
și
instrumente
postaderare

buget sunt prevăzute credite de
angajament de 54.347.465 mii lei și
credite bugetare de 54.347.465 mii
lei.
Se introduce în Bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii
Anexa
nr.
03/24/23
FIȘA
PROIECTULUI finanțat/propus la
finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U. E.,
Politicilor Comune Agricole și de
Pescuit și altor facilitați și
instrumente postaderare poziția de
investiții:
Elaborare Studiu De Fezabilitate,
PAC și Proiect Tehnic de Execuție,
pentru obiectivul de investiții:
Drumuri
de
legătură
ale
drumurilor naționale DN71 și DN7
la
Drum
Expres
Valahia,
Autostrada A1-Ploiești pentru
creșterea accesibilității în zonele
urbane ale Municipiului Târgoviște
și Orașului Găești L Târgoviște
≈22 km și L Găești ≈ 8 km
În vederea finanțării studiului de
fezabilitate
pentru
obiectivul
menționat se majorează propunerea
de buget cu privire la creditele
bugetare cu suma de 500 mii de lei și
credite de angajament cu suma de
500 mii lei pentru anul 2021
Sen.Titus Corlațean - PSD
Dep.Holban Georgeta-Carmen-PSD

pentru care au existat alocări bugetare
în anul 2020 cuprinde și variante de
ocolire aflate în etapa de pregătire
(elaborare Studiu de Prefezabilitate,
Studii deFezabilitate şi Proiecte
Tehnice).
Prin
acest
amendament
dorim
introducerea în Bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
Anexa nr. 03/24/ 23, poziția de
investiții, pentru anul 2021, elaborare
Studiu De Fezabilitate, PAC și Proiect
Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de
investiții: Drumuri de legătură ale
drumurilor naționale DN71 și DN7 la
Drum Expres Valahia, Autostrada A1Ploiești pentru creșterea accesibilității
în zonele urbane ale Municipiului
Târgoviște și Orașului Găești
Sursa de finanțare: POIM 2014-2021,
bugetul de stat, Fondul de rezervă al
Guvernului, aflat la dispoziția Primului
ministru,
creșterea
colectării
impozitelor, reducerea evaziunii fiscale
cu impact în majorarea veniturilor
bugetare.

amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
- potrivit prevederilor
Legii
privind
finanţele
publice nr. 500/2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, responsabilitatea
stabilirii
priorităţilor
în
realizarea obiectivelor de
investiţii revine ordonatorului
principal de credite, iar pe tot
parcursul anului, ordonatorii
principali de credite pot
7

Dep.Popa Radu Mihai-PSD
Dep.Ţachianu Marian-PSD
Dep.Vulpescu Ioan-PSD
10.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 29
Anexa nr. 03/ 24/ 23
FIȘA
PROIECTULUI
finanțat / propus la
finanțare în cadrul
programelor aferente
Politicii de Coeziune
a U. E., Politicilor
Comune Agricola și
de Pescuit și altor
facilitați
și
instrumente
postaderare

Pentru anul 2021, în proiectul de
buget sunt prevăzute credite de
angajament de 54.347.465 mii lei și
credite bugetare de 54.347.465 mii
lei.
Se introduce în Bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii
Anexa
nr.
03/24/23
FIȘA
PROIECTULUI finanțat/propus la
finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U. E.,
Politicilor Comune Agricole și de
Pescuit și altor facilitați și
instrumente postaderare poziția de
investiții
Elaborare Studiu De Fezabilitate,
PAC si Proiect Tehnic de Execuție
pentru obiectivul Drum de legătură
la drumul național DN71 pentru
asigurarea optimizării traficului
rutier și accesibilității în zonele
urbane ale Orașelor Pucioasa și
Fieni L ≈14km
În vederea finanțării studiului de
fezabilitate
pentru
obiectivul
menționat se majorează propunerea
de buget cu privire la creditele
bugetare cu suma de 500 mii de lei și
credite de angajament cu suma de
500 mii lei pentru anul 2021

Portofoliul de proiecte în pregătire,
pentru care au existat alocări bugetare
în anul 2020 cuprinde și variante de
ocolire aflate în etapa de pregătire
(elaborare Studiu de Prefezabilitate,
Studii de Fezabilitate şi Proiecte
Tehnice).
Prin
acest
amendament
dorim
introducerea în Bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
Anexa nr. 03/24/23, poziția de
investiții, pentru anul 2021, elaborarea
studiului de fezabilitate, PAC si
Proiectului Tehnic de Execuție pentru
obiectivul Drum de legătură la drumul
național DN71 pentru asigurarea
optimizării
traficului
rutier
și
accesibilității în zonele urbane ale
Orașelor Pucioasa și Fieni
Sursa de finanțare:POIM 2014-2021,
bugetul de stat, Fondul de rezervă al
Guvernului, aflat la dispoziția Primului
ministru,
creșterea
colectării
impozitelor, reducerea evaziunii fiscale
cu impact în majorarea veniturilor
bugetare.

solicita
Ministerului
Finanţelor virari de fonduri
între proiectele înscrise în
programul de investiţii.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
- potrivit prevederilor
Legii
privind
finanţele
publice nr. 500/2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, responsabilitatea
stabilirii
priorităţilor
în
8

Sen.Titus Corlațean - PSD
Dep.Holban Georgeta-Carmen-PSD
Dep.Popa Radu Mihai-PSD
Dep.Ţachianu Marian-PSD
Dep.Vulpescu Ioan-PSD

11.

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Anexa 3/24
Capitol 8401
Grupă 58
Articol 03

Se suplimentează cu suma de 50.000
și mii lei fondurile alocate pentru
obiectivul de investiții Autostrada
Iași – Târgu Mureș, Autostrada Unirii
Sen. Maricel Popa-PSD
Grup parlamentar PSD

Regiunea Moldovei este izolată din
punct de vedere al infrastructurii rutiere
de restul regiunilor istorice ale
României.
Realizarea
Autostrăzii
Unirii, Ungheni – Iași – Târgu Mureș,
este o obligație a întregii clase politice.
Există și o lege adoptată de parlamentul
României în acest sens. Indiferent de
sursa de finanțare, fonduri europene,
fonduri de la bugetul național,
parteneriat public-privat, acest obiectiv
trebuie să fie realizat în cel mai scurt
timp
posibil.
Autostrada
Unirii
reprezintă o garanție a dezvoltării
pentru întreaga regiune.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma
de 50.000 mii lei

realizarea obiectivelor de
investiţii revine ordonatorului
principal de credite, iar pe tot
parcursul anului, ordonatorii
principali de credite pot
solicita
Ministerului
Finanţelor virari de fonduri
între proiectele înscrise în
programul de investiţii.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
- potrivit prevederilor
9

12.

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
– Anexa 3/24
Capitol 8401
Grupa 55
Articol 01
Alineat 12

Se suplimentează cu suma de 10.000
și mii lei fondurile alocate pentru
obiectivul de investiții Varianta de
Ocolire a Municipiul Iași Etapa I –
varianta Sud, cod obiectiv 363
Sen. Maricel Popa-PSD
Grup parlamentar PSD

Municipiul Iași este una dintre cele mai
poluate localități ale României. Una
dintre sursele de poluare este
reprezentată de traficul greu care
tranzitează municipiul. Șoseaua de
centură a Iașului este o prioritate pentru
jumătate de milion de ieșeni, iar
fondurile alocate, credite bugetare de
doar 300.000 lei, sunt total insuficiente.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma
de 10.000 mii lei.

13.

Ministerul
Se alocă suma de 1.000 mii lei cu
Transporturilor
și destinația realizare/actualizare studiu
Infrastructurii
de fezabilitate pentru centură de
Anexa nr. 3/24/02
ocolire a orașului Podu Iloaiei,
Capitol 8401
județul Iași.

Drumul European 58, tronsonul dintre
municipiul Iași și orașul Târgu Frumos,
este unul dintre cele mai aglomerate
drumuri din zona Moldovei. Între
municipiul Iași și orașul Târgu Frumos

Legii
privind
finanţele
publice nr. 500/2002, cu
modificările şi completările
ulterioare, responsabilitatea
stabilirii
priorităţilor
în
realizarea obiectivelor de
investiţii revine ordonatorului
principal de credite, iar pe tot
parcursul anului, ordonatorii
principali de credite pot
solicita
Ministerului
Finanţelor virari de fonduri
între proiectele înscrise în
programul de investiţii.
Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât
potrivit prevederilor Legii
privind finanţele publice nr.
500/2002, cu modificările şi
completările
ulterioare,
responsabilitatea
stabilirii
priorităţilor în realizarea
obiectivelor de investiţii
revine ordonatorului principal
de credite, iar pe tot parcursul
anului, ordonatorii principali
de credite pot solicita
Ministerului Finanţelor virari
de fonduri între proiectele
înscrise în programul de
investiţii.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
10

Grupa 51
Titlul VI Transferuri Sen. Maricel Popa-PSD
între
unități
ale Grup parlamentar PSD
administrației publice
Art. 02
Alin.13

14.

Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
Anexa 3/24
Capitol
5001
Cheltuieli Buget de
Stat / Titlul VI
Transferuri
între
unităţi
ale
administraţiei
publice/ Alin 28
Întreținerea
infrastructurii rutiere

se află orașul Podu Iloaiei, în dreptul
căruia în multe perioade se formează
cozi de mașini de peste 10 kilometri,
atât pe sensul spre Iași, cât și pe sensul
spre Târgu Frumos. Se impune
identificarea de soluții care să crească
viteza de deplasare în zona Podu
Iloaiei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma
de 1.000 mii lei.

Majorarea cu suma de 19.345.653 Modernizare străzi în Com Berceni,
lei pentru realizarea obiectivului – jud. Ilfov.
Modernizare străzi în Com Berceni,
jud. Ilfov.
Sursa de finanţare: majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
Sen.Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio- evaziunii fiscale în urma reorganizării
PSD
ANAF, precum și sume din Fondul de
rezervă
bugetară
la
dispoziţia
Dep.Ghiță Daniel-Florin-PSD
Grupul Parlamentar PSD
Guvernului.

de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Se propune respingerea
amendamentului, întrucât:
-Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și
Infrastructurii
a
obiectivului de investiții.
-Sursa de finanţare nu poate fi
avută în vedere potrivit
prevederilor alin(2) al art.8
din
Legea
nr.500/2002
privind finantele publice, cu
modificarile si completarile
ulterioare, veniturile bugetare
nu pot fi afectate direct unei
11

cheltuieli bugetare anume.

15.

Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere

Se propune suplimentarea cu
866
mii lei a creditelor de angajament și
cu 866 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/24/ Capitolul
5.1.
la bugetul
Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor , în vederea realizării
obiectivului Studiu de fezabilitate,
obiectiv „Varianta de ocolire
Sighetu
Marmatiei,
județul
Maramureș.”

Transportul greu trece efectiv prin oras
pe cele trei rute care traverseaza orasul;
majoritatea drumurilor din oras sunt
distruse de traficul greu.
-Insuficienta fonduri buget local
-sursa de finantare poate fi fondul de
rezerva aflat la dispozitia Primului
Ministru si actiuni generale ale
Ministerului Finatelor Publice

Sen. Vlasin Sorin-PSD
Grupul parlamentar PSD

16.

Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,

Se propune suplimentarea cu
154
mii lei a creditelor de angajament și
cu 154 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/24/ la bugetul
Ministerul
transporturilor
și
infrastructurii, în vederea realizării
obiectivului „Amenajarea unui sens

Intersectia este foarte aglomerata, fiind
iesirea de la Spitalul Municipal Sighetu
Marmatiei; realizarea acestui sens
giratoriu ar duce la fluidizarea traficului
dar si la cresterea sigurantei rutiere.
sursa de finantare poate fi fondul de

Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
12

consolidare
și giratoriu la
intersecția B-dul rezerva aflat la dispozitia Primului
întreținere
a Independenței cu str. Avram Ministru si actiuni generale ale
infrastructurii rutiere Iancu, Sighetu Marmației, județul Ministerului Finatelor Publice
Maramureș.”
Sen. Vlasin Sorin-PSD
Grupul parlamentar PSD

17.

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Anexa 3/24

Se alocă suma de 10.000 mii lei Aeroportul Internațional Iași a ajuns la
și pentru dezvoltarea Aeroportului capacitatea maximă de dezvoltare pe
- Internațional Iași
actuala sa organizare, fiind necesară pe
viitor schimbarea abordării de până
Sen. Maricel Popa-PSD
acum. Noua etapă de dezvoltare, așa
Grup parlamentar PSD
cum rezultă din analizele făcute până
acum impune folosirea la maxim a
terenului disponibil dincolo de actuala
pistă. La Aeroportul Internațional Iași
este nevoie de construirea unui nou
terminal, capacitatea celor existente
fiind exploatată la maxim, iar în viitor
dezvoltarea unui terminal cargo.
Estimarea prezentă se ridică la o sumă
de aproximativ 100 milioane de euro.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma

programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și
Infrastructurii
a
obiectivului de investiții.
- Aeroportul Internațional Iași
este aeroport de inters local,
iar
lucrările
pentru
dezvoltarea
acestuia
se
finanţează
din
bugetul
autorităţilor publice locale.
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de 10.000 mii lei
18.

Ministerul
transporturilor
și
infrastructurii
Anexa nr. 03/24/23
Capitolul
8401
TRANSPORTURI
TITLUL
VIII
PROIECTE
CU
FINANTARE DIN
FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSABIL
E
(FEN)
POSTADERARE
Fondul European de
Dezvoltare Regionala
(FEDR)
Proiectul: 15524
Elaborare Sudiu de
Fezabilitate
pentru
obiectivul
Drum
Expres Bacau - Piatra
Neamt

Se propune redistribuirea sumei Finalizarea integrala a Studiului de
alocate
pentru
anii
următori, Fezabilitatea pentru Drumul Express
respectiv a sumei 10.592 mii lei, Bacau-Piatra Neamt.
pentru anul 2021
Sursa de finantare:Anexa 3/65
Sen. Răzvan Cuc - PSD
Ministerul Finanţelor Publice –
AcţiuniGenerale

19.

Ministerul
transporturilor
și
infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii cu
suma de 50.000 mii leipentru
proiectare și execuție drum expres
Bacău - Piatra Neamț.
Sen. Răzvan Cuc - PSD

Se
propune
respingerea
întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Necesarul de investiţii la nivelul Se
propune
respingerea
Judeţului Neamt.
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
Sursa de finantare:Anexa 3/65 prioritatilor în realizarea
Ministerul Finanţelor Publice – obiectivelor de investitii şi
AcţiuniGenerale
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
14

întreținere
a
infrastructurii rutiere
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii

20.

Ministerul
transporturilor
și
infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii cu
suma de 1.000 mii lei pentru
elaborarea studiului de fezabilitate
pentru varianta de ocolire a
municipiului Piatra-Neamț
Sen. Răzvan Cuc - PSD

ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Necesarul de dezvoltare a orasului Se
propune
respingerea
Piatra Neamt.
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
Sursa de finantare:Anexa 3/65 studiile de fezabilitate se
MinisterulFinanţelor
Publice
– includ în cadrul programelor
AcţiuniGenerale
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
15

21.

Ministerul
transporturilor
și
infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii

Suplimentarea cu suma de 20.000 mii
lei pentru continuarea proiectului
“Expertiza tehnica proiect pentru
autorizarea executării lucrărilor,
proiect tehnic de execuție, asistenta
tehnica și execuția lucrărilor pentru
punerea in siguranța a obiectivelor de
pe DN 15 km 242+200 - 286+250”
Sen. Răzvan Cuc - PSD

Necesarul de continuare a punctelor
calamitate pe DN 15 Bicaz-Poiana
Largului, drum strategic din punct de
vedere turistic.
Sursa de finantare:Anexa 3/65
MinisterulFinanţelor
Publice
–
AcţiuniGenerale

bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Se
propune
respingerea
amendamentului,
întrucât
cheltuielile pentru Expertiza
tehnica
proiect
pentru
autorizarea
executării
lucrărilor, proiect tehnic de
execuție, asistenta tehnica și
execuția
lucrărilor
se
încadrează în categoria altor
cheltuieli de investiţii, fiind
prevăzute în programul de
investiţii, în sumă globală în
cadrul poziţiei C - „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „d -cheltuielile de
expertiză, proiectare şi de
execuţie privind consolidările
şi
intervenţiile
pentru
prevenirea sau înlăturarea
efectelor produse de acţiuni
accidentale şi calamităţi
naturale
cutremure,
inundaţii, alunecări, prăbuşiri
şi tasări de teren, incendii,
accidente tehnice, precum şi
cheltuielile
legate
de
realizarea acestor investiţii”,
cheltuieli ce se detaliază prin
liste separate de către
ordonatorul principal de
16

22.

Ministerul
transporturilor
și
infrastructurii
Anexa 3/24
Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere

Se propune suplimentarea sumelor
prevăzute la Anexa 3/24 Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii/
Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații, consolidare și
întreținere a infrastructurii rutiere cu
suma de 1226000 mii lei pentru
continuarea lucrărilor de reabilitare și
modernizare a centurilor ocolitoare
pentru Câmpulung Moldovenesc şi
Vatra Dornei.
Sen.Ioan Stan-PSD
Dep.Mirela Elena Adomnicăi-PSD
Dep.Eugen Bejinariu-PSD
Dep.Vlad Popescu-PSD/PPU-SL
Dep.Gheorghe Șoldan-PSD

În urmă cu câteva luni, Ministrul
Transporturilor a emis ordinul prin care
centurile
ocolitoare
Câmpulung
Moldovenesc şi Vatra Dornei vor fi
construite de CJ Suceava, cu fonduri
europene. Sumele pentru aceste lucrări
se vor ridica la ordinul sutelor de mii de
euro.
În acest context și privind starea
dezastruoasă în care se află aceste
drumuri, este pusă în pericol siguranța
circulației rutiere și este afectată
întreaga zonă și localitățile din
apropiere, în plus, județul are de pierdut
din punct de vedere turistic și
economic, propunem suplimentarea
bugetului Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii cu suma de 1226000 mii
lei pentru a veni în sprijinul acestor
proiecte de interes județean și național.
Sursa de finanțare: prin redistribuirea
sumelor prevăzute la Anexa 3/24
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii TITLUL X proiecte cu

credite.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
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finanțare
din
fonduri
nerambursabile
aferente
financiar 2014-2020
23.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa 3/24/29
C- Alte cheltuieli de
investiții c) Cheltuieli
pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate,
fezabilitate și alte
studii

Se propune suplimentarea sumelor
prevăzute la Anexa 3/24/29 –
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii / C- Alte cheltuieli de
investiții / c) Cheltuieli pentru
elaborarea studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate și alte studii, cu suma de
144000 mii lei pentru realizarea SF și
începerea lucrărilor la centura
Fălticeni.
Sen.Ioan Stan-PSD
Dep.Mirela Elena Adomnicăi-PSD
Dep.Eugen Bejinariu-PSD
Dep.Vlad Popescu-PSD/PPU-SL
Dep.Gheorghe Șoldan-PSD

externe
cadrului

Drumul European E85 BucureștiBacău-Suceava-Siret este unul dintre
cele mai aglomerate drumuri din țară.
Traficul pe această rută se resimte și în
municipiul Fălticeni, localitate de
tranzit, din lipsa investițiilor în
infrastructura rutieră.
În plus, și punctul de trecere al
frontierei cu Ucraina aduce un trafic
semnificativ, iar efectele se văd în
ambuteiajele din trafic și în numărul
mare de accidente rutiere din zonă.
Propunem
suplimentarea
sumelor
prevăzute la Anexa 3/24/29 –
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii / C- Alte cheltuieli de
investitii / c) Cheltuieli pentru
elaborarea studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate și alte studii cu suma de
144000 mii lei pentru realizarea SF și
începerea lucrărilor la centura Fălticeni.
Sursa de finanțare: Prin redistribuirea
sumelor prevăzute în Anexa 3/24/28
Ministerul Transporturilor Capitol 5001
Grupa/titlul 58 TITLUL X proiecte cu
finantare
din
fonduri
externe
nerambursabile
aferente
cadrului
financiar 2014-2020
03 Programe din Fondul de Coeziune
(FC)

Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
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24.

25.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 02
Bugetul pe capitole,
subcapitole,
paragrafe, titluri de
cheltuieli, articole și
alienate pe anii 20192024.
(sume alocate din
bugetul
de
stat)
Capitolul
84.01
Transporturi, titlul 55
Alte
Transferuri,
articolul
55.01
Transferuri interne,
alineatul
55.01.12
Investiții
ale
agenților economici
cu capital de stat.

Alocarea sumei de 20 milioane RON
pentru realizarea obiectivului: Drum
expres Focșani-Bacău, în care este
inclusă centura de ocolire a
municipiului Adjud.
În anexa Anexa nr. 3 / 24 / 02
MINISTERUL
TRANSPORTURILOR
ȘI
INFRASTRUCTURII
Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
și alienate pe anii 2019-2024
(sume alocate din bugetul de stat)
propun suplimentarea creditelor de
angajament cu 20 milioane RON
pentru Drum expres Focșani-Bacău,
în care este inclusă centura de
ocolire a municipiului Adjud.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii

Se propune suplimentarea cu 1.000
mii lei atât a creditelor de angajament
cât și a creditelor bugetare prevăzute
în Anexa 3/24 - Cap.5.1. la bugetul
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii, pentru realizarea
obiectivului „Reparații pasaj rutier
peste calea ferată
în comuna
Bărăganul, județul Brăila „

Efectuarea acestei investiţii este de
interes major.
Sursa de finanțare: suplimentarea
bugetului Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii cu suma de 8 milioane
RON.

Se
propune
respingerea
întrucât
contravine
prevederilor art. 138, alin. (5)
din Constituţia României,
republicată, potrivit căruia
„nici o cheltuială bugetară nu
poate fi aprobată fără
stabilirea sursei de finanţare.”
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.

Sen.Angel Tîlvan-PSD

Sen.Rotaru Ion-PSD
Dep.Mircea Florin-PSD
Dep.Niță Nicu-PSD
Dep.Paladi George Adrian-PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se
urmărește reabilitarea și modernizarea
rețelei de drumuri de interes local în
comuna Bărăganul, județul Brăila.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
Sursa de finanțare: fondul de rezervă și
Infrastructurii
a
aflat la dispoziția PM și acțiuni generale obiectivului de investiții.
ale MFP
Sursa de finanţare nu poate fi
avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
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Grupul parlamentar PSD

26.

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Anexa 03/24/23

Se propune suplimentarea cu
și 336.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 336.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 03/24/23 la bugetul
Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor , în
vederea realizării obiectivului
„Construcție Port Comercial și
Port Turistic, comuna Gogoșu,
județul Mehedinți ”
Sen.Liviu Lucian Mazilu-PSD
Dep.Virgil Alin Chirilă-PSD
Dep.Cornel Vasile Folescu-PSD
Grupul parlamentar PSD

Prin
realizarea investiţiei
„Port
Comercial” se urmărește crearea unei
infrastructuri
moderne
pentru
transportul naval pe rețeaua TEN-T ,
dezvoltarea infrastructurii de transport
multimodal, dezvoltarea transportului
naval de mărfuri și bunuri pe Dunăre,
dezvoltarea pe orizontală a sectoarelor
economiei
care
beneficiaza
de
transportul naval fluvial, scaderea
somajului prin crearea de locuri de
munca, dezvoltarea economica a
regiunii Sud-Vest Oltenia
Obiectivele proiectului „Port Turistic”
potentialului
sunt:
•Valorificarea
turistic al Dunarii fluviale • Dezvoltarea
infrastructurii de turism • Dezvoltarea
transportului naval de pasageri pe
Dunare • Scaderea somajului prin
crearea de locuri de muncă

principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
întrucât:
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului
înscris în proiectul de buget
pe anul 2021 se va utiliza
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute,
apărute
în
timpul exerciţiului bugetar,
pe bază de hotărâre de
Guvern conform prevederilor
art.30(2) din Legea privind
finanţele publice nr.500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și - acțiuni
generale ale MFP
27.

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Anexa 3/24

și

Finanțarea obiectivului de investiții:

Viaţa oamenilor nu mai poate fi
concepută decât dinamic în spaţiu şi
“REABILITARE
DN54
(Km timp, necesitatea mişcării pentru
40+000 – Km 44+382) și DN54A asigurarea existenţei constituind o
(Km 0+000 – Km 3+719)”,
componentă esenţială a societăţii

Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
20

organizate. Aceasta, în evoluţia ei, a
Lungimea totală fiind de 8.1 Km, cu avut nevoie în permanenţă de căi de
suma de 32.400 mii lei
comunicaţie, ca mijlocitor intrinsec al
schimburilor
de
orice
natură
Sen.Paul Stanescu-PSD
(economice, culturale, de bunuri sau de
Sen.Siminica Mirea-PSD
persoane).
Desfăşurarea unui transport în condiţii
Dep.Marius Ionel Iancu-PSD
optime, în zona orașului CORABIA,
Dep.Cătălin Ion Grecu-PSD
presupune dezvoltarea simultană atât a
Dep.Florin Ionuț Barbu-PSD
căii de transport cât şi a parcului auto,
Dep.Adrian Ionuț Chesnoiu-PSD
indiferent de tipul și natura acestuia
Dep.Florin Emil Albota-PSD
Prin realizarea proiectului propus se vor
Grup Parlamentar PSD
obtine:
imbunatatirea conditiilor de transport
pentru bunuri atat în interiorul
localitatii, cat și în exteriorul acesteia.
Cresterea siguranței în trafic, cresterea
vitezei de rulare și reducerea costurilor
de exploatare și a ratei accidentelor;
standarde civice și de mediu la nivel
mult mai ridicat în comparatie cu
situatia existenta;

28.

Ministerul

repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.

Sursa de finanțare: Bugetul de stat,
diminuarea creditelor de angajament și
a creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor Publice
– Acțiuni Generale (Anexa 3/65/02) cu
suma de 32.400.000 RON, după cum
urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V Fonduri
de rezervă, articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, cu
suma de 32.400.000 RON.
Suplimentarea bugetului Ministerului Necesitatea degrevării traficului în Se

propune

respingerea
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Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa 3/24
Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastucturii rutiere

Transporturilor și Infrastructurii cu
suma de 1000 mii lei pentru
elaborarea studiului de fezabilitate
pentru varianta de ocolire a
Municipiului Campina.

Municipiul Câmpina.

întrucât:
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al înscris în proiectul de buget
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni pe anul 2021 se va utiliza
finanţarea
unor
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol pentru
Sen.Radu Oprea –PSD
cheltuieli
urgente
sau
50.01
Sen.Laura Moagher – PSD
neprevăzute,
apărute
în
Dep.Bogdan Andrei Toader – PSD
timpul exerciţiului bugetar,
Dep.Teodoroiu Simona Maya – PSD
pe bază de hotărâre de
Dep.Paraschiv Rodica – PSD
Guvern conform prevederilor
Dep.Grațiela Leocadia Gavrilescu–
art.30(2) din Legea privind
PPU-SL
finanţele publice nr.500/2002,
Grup Parlamentar PSD
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
22

29.

30.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa 3/24
Cap.5.1. Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastucturii rutiere

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii cu
suma de 17.000 mii lei pentru
obiectivul
Varianta
ocolitoare
orașul Comarnic.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa 3/24
Cap.5.1. Programul
de
modernizare,

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii cu
suma de 1000 mii lei pentru
cheltuieli de proiectare Varianta
Ocolitoare orașul Vălenii de
Munte.

Sen.Radu Oprea –PSD
Sen.Laura Moagher – PSD
Dep.Bogdan Andrei Toader – PSD
Dep.Teodoroiu Simona Maya – PSD
Dep.Paraschiv Rodica – PSD
Dep.Grațiela Leocadia Gavrilescu–
PPU-SL
Grup Parlamentar PSD

Necesitatea fluidizării traficului pe DN1
– zona Comarnic.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Necesitatea degrevării traficului pe
DN1 A în orașul Vălenii de Munte.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni

detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Se
propune
respingerea
întrucât:
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului
înscris în proiectul de buget
pe anul 2021 se va utiliza
pentru
finanţarea
unor
sau
cheltuieli
urgente
neprevăzute,
apărute
în
timpul exerciţiului bugetar,
pe bază de hotărâre de
Guvern conform prevederilor
art.30(2) din Legea privind
finanţele publice nr.500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului
înscris în proiectul de buget
pe anul 2021 se va utiliza
23

dezvoltare, reparații,
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
consolidare
și Sen.Radu Oprea –PSD
50.01
întreținere
a Sen.Laura Moagher – PSD
infrastructurii rutiere Dep.Bogdan Andrei Toader – PSD
Dep.Teodoroiu Simona Maya – PSD
Dep.Paraschiv Rodica – PSD
Dep.Grațiela Leocadia Gavrilescu–
PPU-SL
Grup Parlamentar PSD

31.

Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Anexa nr.3/24

și

Se alocă suma de 25.000 mii lei,
pentru
realizarea
exproprierilor
aferente proiectului „Închidere Inel
Median de circulație – zona sud,
etapa I – Tronson Bd. Ghencea/Str.
Brașov – Sos. Alexandriei, Sector 5,
București”
Dep.Daniel Florea-PSD
Grup parlamentar PSD

Investiția
este
necesară
pentru
realizarea obiectivului de infrastructură.
Prin atingerea acestui obiectiv, se va
îmbunătăți traficul rutier într-o zonă
extrem de aglomerată.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute,
apărute
în
timpul exerciţiului bugetar,
pe bază de hotărâre de
Guvern conform prevederilor
art.30(2) din Legea privind
finanţele publice nr.500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și
Infrastructurii
a
obiectivului de investiții.
Sursa de finanţare nu poate fi
avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
24

32.

33.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3/24
Capitolul
84.01
"Transporturi" titlul
51 "Transferuri între
unităţi
ale
administraţiei
publice",
articolul
51.02 "Transferuri de
capital",
alineatul
51.02.13
Dezvoltarea
infrastructurii rutiere"

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3/24
Capitolul
84.01
"Transporturi" titlul
51 "Transferuri între
unităţi
ale
administraţiei
publice",
articolul
51.02 "Transferuri de
capital",
alineatul
51.02.13
Dezvoltarea

Alocarea sumei de 9 500 mii lei
reprezentând credite bugetare pentru
modernizarea infrastructurii rutiere
din comuna Războieni, jud. Neamț.

Efectuarea acestei investiții este
necesara pentru asigurarea condițiilor
necesare unui transport rutier sigur și
eficient.

Dep.Remus Munteanu-PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Se diminuează
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de
stat”, subcapitolul 01, titlul 01
”Cheltuieli curente”, buget Consiliul
Concurenței Anexa 3/08/02 cu suma de
9 500 mii lei.

Alocarea sumei de de 800 mii lei
reprezentând credite bugetare pentru
drumuri comunale 180 și 181 Văleni
comuna Văleni, jud. Neamț.

Efectuarea acestei investiţii este
necesară pentru asigurarea condițiilor
necesare unui transport rutier sigur și
eficient.

Dep.Remus Munteanu-PSD
Grup Parlamentar PSD

de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și
Infrastructurii
a
obiectivului de investiții.
Sursa de finantare mentionatã
nu poate fi avutã în vedere,
deoarece sumele propuse
prin proiectul de buget
pentru
toti
ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu
sarcinile ce le revin pe anul
2021

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
Sursa de finanţare: Se diminuează și
Infrastructurii
a
capitolul
8401
”Transporturi”, obiectivului de investiții.
subcapitolul 04, titlul 02 ”Transport cu
metroul”,
buget
Ministerului
Transportului și Infrastructurii Anexa
3/24 cu suma de 800 mii lei.
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infrastructurii rutiere"
34.

35.

36.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3/24
Capitolul
84.01
"Transporturi" titlul
51 "Transferuri între
unităţi
ale
administraţiei
publice",
articolul
51.02 "Transferuri de
capital",
alineatul
51.02.13
Dezvoltarea
infrastructurii rutiere"
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3/24
Capitolul
84.01
"Transporturi" titlul
51 "Transferuri între
unităţi
ale
administraţiei
publice",
articolul
51.02 "Transferuri de
capital",
alineatul
51.02.13
Dezvoltarea
infrastructurii rutiere"
Ministerul
Transporturilor

Alocarea sumei de 7 500 mii lei
reprezentând credite bugetare pentru
modernizarea drumuri locale din
comuna Bodești, jud. Neamț.

Efectuarea acestei investiţii este
necesară pentru asigurarea condițiilor
pentru un transport rutier sigur și
eficient.

Dep.Remus Munteanu-PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 7410 ”Protecția
mediului”,
titlul
71
”Active
nefinanciare”, articol 01 ”Active fixe”,
alineat 02 ”Mașini, echipamente și
mijloace de transport” buget Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor Anexa
3/23 cu suma de 7 500 mii lei.

Alocarea sumei de de 7 000 mii lei
reprezentând credite bugetare pentru
modernizarea drumuri locale din
comuna Dulcești, jud. Neamț.

Efectuarea acestei investiţii este
necesară pentru asigurarea condițiilor
necesare unui transport rutier sigur și
eficient.

Dep.Remus Munteanu-PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanţare:
Se diminuează capitolul 7410 ”Protecția
mediului”,
titlul
71
”Active
nefinanciare”, articol 01 ”Active fixe”,
alineat 02 ”Mașini, echipamente și
mijloace de transport” buget Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor Anexa
3/23 cu suma de 7 000 mii lei.

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii.
Sursa de finantare mentionatã
nu poate fi avutã în vedere,
deoarece sumele propuse
prin proiectul de buget
pentru
toti
ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu
sarcinile ce le revin pe anul
2021
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii.
Sursa de finantare mentionatã
nu poate fi avutã în vedere,
deoarece sumele propuse
prin proiectul de buget
pentru
toti
ordonatorii
principali de credite au fost
dimensionate în raport cu
sarcinile ce le revin pe anul
2021

Suplimentarea bugetului Ministerului Gratuitatea studenților pentru transport Se
propune
respingerea
și Transporturilor și Infrastructurii cu feroviar este o necesitatea a societății amendamentului intrucat:
26

Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 01
–
Capitolul 5001/grupa
57
TITLUL
IX
ASISTENTA
SOCIALA

suma de 150.000 mii lei, în vederea
sigurării transportului gratuit pentru
studenți pe liniile feroviare din
România.
Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD
Dep.Sălan Viorel-PSD
Dep.Toma Ilie-PSD
Sen.Resmeriță Cornel-Cristian-PSD
Grupul Parlamentar PSD

românești.
ECONOMIC: Impactul bugetar pentru
gratuitatea acordată studenților pe
liniile de transport feroviar din
România este unul redus, în imaginea
de ansamblu, situat la sub 0,018% din
PIB.
MOBILITATE: În contextul în care și
Uniunea Europeană a început să acorde
gratuitate de transport feroviar tinerilor,
la nivel continental, prin programe
precum DiscoverEU, este clar că pe
termen lung și mediu există foarte mule
beneficii. Tinerii explorează țara și
regiunea lor, se culturalizează și, cel
mai important, se pot bucura de
momente importante petrecute alături
de familie, totul datorită gratuității pe
liniile
feroviare.
Aceste
lucruri
contribuie la dezvoltarea armonioasă a
tinerilor, în drumul lor către maturitate.
Pe termen lung, tinerii care își termină
studiile vor fi obișnuiți cu utilizarea
rețelei
feroviare
din
România,
continuând să utilizeze și să plătească
pentru acest mijloc de transport și după
finalizarea studiilor, respectiv a
perioadei în care au fost eligibili pentru
gratuitate.
Propunerea de suplimentare a bugetului
este de 150.000 mii lei.
Notă: În suma propusă este inclusă și
finanțarea necesară pentru tinerii
români care își parcurg studiile
superioare în străinătate (aprox 40.000),
astfel încât aceștia să beneficieze de

- Sumele
stabilite pe
destinaţii
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii au fost
dimensionate de catre acesta
în concordanţă cu atribuţiile
şi politica sa în domeniu.
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.8/2021 privind
unele măsuri fiscal-bugetare,
precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte
normative, nu prevede că
studenții
beneficiaza
de
gratuitate la transportul pe
calea ferată.
Potrivit prevederilor art.VI
alin.(2) din OUG nr.8/2021,
studenţii înmatriculaţi la
forma de învăţământ cu
frecvenţă, în instituţiile de
învăţământ
superior
acreditate, în vârstă de până
la 26 de ani, beneficiază de
tarif redus cu 50% pe
mijloacele de transport local
în comun, transportul intern
auto, cu metroul, precum şi
pentru transportul intern
feroviar la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a şi naval,
pe tot parcursul anului
calendaristic.
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aceeași mobilitate când vin în România.
Este recomandat ca metodologia pentru
gratuitatea acestui segment de tineri să
fie concepută în colaborare cu Liga
Studenților Români din Străinătate.
Sursa de finanţare: Realocare sume
din bugetul Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii – Anexa nr. 3
37.

38.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 27
–
Cod 1970/ Program
modernizarea,
dezvoltarea,
repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii
de
transport rutier/ I.
Credite
de
angajament – II.
Credite bugetare
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 27
–
Cod 1970/ Program
modernizarea,
dezvoltarea,
repararea,
consolidarea
și

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
vederea finanțării programului pentru
modernizarea, dezvoltarea, repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii de transport rutier cu
suma de 50.000 mii lei.
Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD
Dep.Sălan Viorel-PSD
Dep.Toma Ilie-PSD
Sen.Resmeriță Cornel-Cristian-PSD
Grupul Parlamentar PSD

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
vederea finanțării programului pentru
modernizarea, dezvoltarea, repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii de transport rutier cu
suma de 30.000 mii lei.
Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD
Dep.Sălan Viorel-PSD

Suplimentarea în valoare de 50.000 mii
lei este propusă pentru lucrări de
reparații, întreținere și asfaltare a unui
segment de 22,57 km din DN 7A: mun.
Petroșani - limita județului Vâlcea.
Drum strategic pentru turismul și
economia din zonă, situat în Valea
Jiului (sudul județului Hunedoara), care
face legătura cu Transalpina.

Propunem
respingerea
amendamentului
deoarece
responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
Sursă de finanțare: Redistribuire din 500/2002 privind finantele
bugetul Ministerului Transporturilor și publice, cu modificările şi
Infrastructurii
completările ulterioare.

Suplimentarea în valoare de 30.000 mii
lei este propusă pentru lucrări de
reparații, întreținere și asfaltare a unui
segment de 6 km din DN 66A: sat
Iscroni (comuna Aninoasa) – Câmpu lui
Neag (oraș Uricani) - limita județului
Gorj.
Drum strategic pentru turismul și
economia din zonă. Este situat în sudul
județului Hunedoara, la graniță cu

Propunem
respingerea
amendamentului
deoarece
responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
28
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40.

întreținerea
Dep.Toma Ilie-PSD
infrastructurii
de Sen.Resmeriță Cornel-Cristian-PSD
transport rutier/ I. Grupul Parlamentar PSD
Credite
de
angajament – II.
Credite bugetare

județul Gorj și face legătura dintre 500/2002 privind finantele
dintre Valea Jiului și Băile Herculane.
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Sursă de finanțare: Redistribuire din
bugetul Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 27
–
Cod 1970/ Program
modernizarea,
dezvoltarea,
repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii
de
transport rutier/ I.
Credite
de
angajament – II.
Credite bugetare
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 27
–
Cod 1970/ Programul
„Modernizarea,
dezvoltarea,
repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii
de
transport rutier”/ I.

Suplimentarea în valoare de 20.000 mii
lei este propusă pentru lucrări de
reparații, întreținere și asfaltare a unui
segment de 24 km din DN 74: mun.
Brad - limita județului Alba.
Această porțiune de drum este de mare
importanță
pentru
mobilitatea
cetățenilor cu domiciliul în zonă.
Totodată, investiția poate avea un
impact pozitiv asupra investițiilor
turistice din zonă.

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
vederea finanțării programului pentru
modernizarea, dezvoltarea, repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii de transport rutier cu
suma de 20.000 mii lei.
Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD
Dep.Sălan Viorel-PSD
Dep.Toma Ilie-PSD
Sen.Resmeriță Cornel-Cristian-PSD
Grupul Parlamentar PSD

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
vederea finanțării programului pentru
modernizarea, dezvoltarea, repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii de transport rutier cu
suma de 30.000 mii lei.
Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD
Dep.Sălan Viorel-PSD
Dep.Toma Ilie-PSD
Sen.Resmeriță Cornel-Cristian-PSD
Grupul Parlamentar PSD

Propunem
respingerea
amendamentului
deoarece
responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
Sursă de finanțare: Redistribuire din completările ulterioare.
bugetul Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii
Suplimentarea în valoare de 30.000 mii
lei este propusă în vederea lucrărilor de
reparații, întreținere și asfaltare pentru
intersecția dintre DN 7 și DN 76,
reprezentând calea de acces spre
reședința județului Hunedoara – mun.
Deva respectiv legătura cu Autostrada
A1. Intersecția este poziționată lângă un
important nod rutier.

Se
propune
respingerea
întrucât:
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului
înscris în proiectul de buget
pe anul 2021 se va utiliza
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute,
apărute
în
timpul exerciţiului bugetar,
Această investiție este imperios pe bază de hotărâre de
necesară, întrucât pasajul este denivelat. Guvern conform prevederilor
În perioade aglomerate, interesecția art.30(2) din Legea privind
29

Credite
angajament –
Credite bugetare

41.

42.

Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 27
–
Cod 1970/ Programul
„Modernizarea,
dezvoltarea,
repararea,
consolidarea
și
întreținerea
infrastructurii
de
transport rutier”/ I.
Credite
de
angajament

Anexa 3/24
Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii

reprezintă
un
pericol
participanții la trafic.

pentru finanţele publice nr.500/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
Sursă de finanțare: Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului;
Redistribuire din bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii

de
II.

Suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, în
vederea finanțării programului pentru
modernizarea, dezvoltarea, repararea,
consolidarea
si
întreținerea
infrastructurii de transport rutier cu
suma de 19.000 mii lei.
Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD
Dep.Sălan Viorel-PSD
Dep.Toma Ilie-PSD
Sen.Resmeriță Cornel-Cristian-PSD
Grupul Parlamentar PSD

Suplimentarea bugetului Companiei
Naţionale pentru
Administrarea
şi Infrastructurii Rutiere cu suma de
1.200 mii lei pentru realizarea
sensului giratoriu în intersecţia
„Humuleşti”, oraş Târgu-Neamţ,
judeţul Neamţ.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Suplimentarea în valoare de 19.000 mii
lei este propusă pentru lucrări de
reparații, întreținere și asfaltare a unui
segment de 9 km din DN 76, situat pe
raza UAT Brad, jud. Hunedoara.
Această investiție este imperios
necesară, întrucât drumul dispune de
numeroase porțiuni hazardate, care
reprezintă un pericol atât pentru
participanții la trafic, cât și pentru
pietoni. Riscul este și mai ridicat din
cauza faptului că drumul trece prin
interiorul municipiului.

Se
propune
respingerea
întrucât:
- Fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului
înscris în proiectul de buget
pe anul 2021 se va utiliza
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute,
apărute
în
timpul exerciţiului bugetar,
pe bază de hotărâre de
Guvern conform prevederilor
art.30(2) din Legea privind
finanţele publice nr.500/2002,
Sursă de finanțare: Fondul de rezervă cu
modificările
şi
bugetară la dispoziția Guvernului
completările ulterioare.
Această intersecţie se situează la
întretăierea
DN
15C(sud),
DN
15B(vest), DN 15B(nord) şi DJ
1551(est) asigurând transportul de
călători, marfă şi turistic spre direcţiile
Piatra Neamţ, Iaşi, Suceava şi mai
departe
zonele
Bucovinei
şi
Transilvaniei.
Datorită creşterii substanţiale a
traficului, atât în interiorul oraşului
Târgu-Neamţ, cât şi în afara acestuia, în

Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
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43.

Anexa 03/24 Cap.5
pct. 1- Program de
modernizare,
dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere

1. Includerea în Programul de
modernizare, dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere a următoarelor
obiective de infrastructură rutieră :
Modernizare DN 65D Albota-Bascov
km 0+000-km 10+184 (Centura de
vest)
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu-PSD
Dep. Remus Mihalcea-PSD
Dep. Nicolae Pavelescu-PSD
Sen. Ovidiu Puiu-PSD
Sen. Cristina Stocheci-PSD
Grup Parlamentar PSD
2. Reabilitare și modernizare DN
73C, legătura între cele trei capitale
Câmpulung – Curtea de Argeș –
Târgoviște.

vederea fluidizării traficului auto, este publice, cu modificările şi
necesară realizărea unui sens giratoriu completările ulterioare.
în această intersecţie.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
Sursa de finanţare: bugetul C.N.A.I.R. investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
1. Conform OUG 55/2016, centurile Se
propune
respingerea
ocolitoare sunt obiective de importanță întrucât:
stabilirii
strategică. Realizarea Centurii de Vest Responsabilitatea
prioritatilor în realizarea
ar fluidiza considerabil traficul rutier.
2. Acest drum facilitează legătura între obiectivelor de investitii şi
cele 3 capitale istorice românești și este repartizarea fondurilor între
imperios necesar a fi modernizat atât proiectele
înscrise
în
pentru locuitorii acestor zone care îl programul de investiţii revine
tranzitează cât și pentru dezvoltarea ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
turismul regional.
3. Centura Câmpulung
500/2002 privind finantele
4. Acest DN este într-o stare de publice, cu modificările şi
degradare
avansată,
necesitând completările ulterioare.
reabilitare și modernizare
Obiectivele de investiţii noi
5. Transfăgărășanul este cel mai se cuprind în programul de
spectaculos drum din România, care investiţii publice numai dacă
contribuie la dezvoltarea turismului documentaţiile
tehnicolocal și național, dar și un drum folosit economice ale acestora au
în
competițiile
naționale
și fost
aprobate
potrivit
internaționale de raliu automobilistic. prevederilor alin. (1) al art. 42
Degradarea sa pune în pericol al Legii nr. 500/2002 privind
integritatea competitorilor și umbrește finanţele
publice,
cu
din spectaculozitatea sa, fapt pentru modificările şi completările
31

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD
3. Preluarea în vederea reabilitării de
către Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii a tronsonului DN 73
(E 574), aflat pe raza municipiului
Câmpulung, km 42+850 – 54+050.
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD

care se impune reabilitarea și ulterioare.
modernizarea sa.
6. Podul din Poiana Lacului de pe
drumul național Pitești – Drăgășani s-a
surpat în urma inundațiilor din anul
2014 și iată că intrăm în anul 2021, iar
acest pod nu a fost reabilitat. Pentru
asigurarea accesului, a fost montat cu
caracter temporar, un pod metalic, de
tip militar. Durata de folosință a acestui
pod a expirat! Transportul rutier în zonă
în aceste condiții pune în pericol
integritatea, securitatea și viața
oamenilor. Trebuie finalizată investiția!
7. Infrastructura rutieră pe DN 7 nu a
mai fost reabilitată/ modernizată de
peste 30 de ani, această zonă asigurând
legătura între Pitești - București.
Reabilitarea/ modernizarea ar conduce
și la dezvoltarea turismului din zonă,
aici aflându-se Muzeul Golești de
importanță națională, Muzeul Național
Brătianu, casa memorială Dinu Lipatti,
dar și alte obiective istorice și culturale.

4. Reabilitare și modernizare DN 65
A Pitești – Roșiorii de Vede.
Sursa de finanțare:
Fondurile
alocate
Ministrul
Transporturilor și Infrastructurii
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD
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5. Reabilitare
Transfăgărășan.

și

modernizare

Dep. Simona Bucura-Oprescu-PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD
6. Reabilitare și modernizare DN 67
B Pitești – Drăgășani.
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD
7. Reabilitare și modernizare DN 7
Pitești- Viișoara (Ștefănești Argeș).
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu-PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD
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44.

Anexa 03/24
Cap. 5 pct.2 –
Program
de
dezvoltare
și
modernizare
a
infrastructurii
feroviare și a stațiilor
de cale ferată

1. Modernizare trecere la nivel de 1.Trecerea de cale ferată în stadiul
cale ferată, pe DN 73, la intrarea în actual creează blocaje rutiere foarte
Câmpulung.
mari, aceasta făcând legătura între Mun.
Pitești cartier Prundu și Centura Pitești,
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
legătură spre Orașul Ștefănești.
2. Trecerea de cale ferată în stadiul
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
actual creează blocaje rutiere foarte
Dep. Remus Mihalcea -PSD
mari, fiind situată în centrul Mun.
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Pitești.
3.Trecerea de cale ferată tranzitează DN
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
7 și DN 7C, care fac legătura dintre
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD
Mun. Pitești- Bascov. Este cale ferată
uzinală folosită în medie de două ori pe
2. Modernizare treceri la nivel de an
cale ferată din Pitești (Lânăriei, 4. Realizarea căii ferate Vâlcea- Vâlcele
CNCD, Dobrogeanu-Gherea).
este extrem de importantă, până în
prezent, nefiind finalizată.
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu - PSD
Sursa de finanțare:
Dep. Nicolae Georgescu –PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Fondurile
alocate
Ministerul
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Transporturilor și Infrastructurii
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.

3. Modernizare treceri la nivel de
cale ferată din Bascov (DN 7 si DN
7C)
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
34

Sen. Cristina Stocheci -PSD
Grup Parlamentar PSD
4. Calea ferată Vâlcea-Vâlcele.
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD
Dep. Aurel Bălășoiu -PSD
Dep. Nicolae Georgescu -PSD
Dep. Remus Mihalcea -PSD
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD
Sen. Ovidiu Puiu -PSD
Sen. Cristina Stocheci –PSD
Grup Parlamentar PSD
45.

Anexa
3/24
–
BUGETUL
MINISTERULUI
TRANSPORTURIL
OR
SI
INFRASTRUCTURI
I

Finanțarea obiectivului de investiții:

Viața oamenilor care trăiesc în orașul
CORABIA nu mai poate fi concepută
“CENTURA OCOLITOARE A decât dinamic în spațiu și timp,
ORASULUI CORABIA, JUDETUL necesitatea mişcării pentru asigurarea
OLT, L = 7.5 KM”,
existenţei constituind o componentă
esenţială a vieții cotidiene. Societatea
cu suma de 45.000 mii lei
moderna a avut nevoie în permanenţă
de căi de comunicaţie, ca mijlocitor
Sen. Paul Stanescu - PSD
intrinsec al schimburilor de orice natură
Sen. Siminice Mirea - PSD
Dep. Marius Ionel Iancu - PSD
(economice, culturale, de bunuri sau de
persoane).
Dep. Cătălin Ion Grecu - PSD
Desfăşurarea unui transport în condiţii
Dep. Florin Ionuț Barbu - PSD
optime în zona oraslui CORABIA
Dep. Adrian Ionuț Chesnoiu - PSD
presupune dezvoltarea simultană atât a
Dep. Florin Emil Albota - PSD
Grup Parlamentar PSD
căii de transport cât şi a parcului auto,
indiferent de tipul și natura acestuia.
Prin realizarea proiectului propus se vor
obtine:
imbunatatirea conditiilor de transport
pentru bunuri atat în interiorul orașului
CORABIA, cat și în exteriorul acestuia.
Cresterea siguranței în trafic, cresterea

Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
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vitezei de rulare și reducerea costurilor modificările şi completările
de exploatare și a ratei accidentelor;
ulterioare.
standarde civice și de mediu la nivel
mult mai ridicat în comparatie cu
situatia existenta;
Sursa de finanțare: Bugetul de stat,
diminuarea creditelor de angajament și
a creditelor bugetare prevăzute în
bugetul Ministerului Finanțelor Publice
– Acțiuni Generale (Anexa 3/65/02) cu
suma de 45.000.000 RON, după cum
urmează:
La Capitolul 54.01 Alte servicii publice
generale, titlul 50 – TITLUL V Fonduri
de rezervă, articolul 01 Fond de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, cu
suma de 45.000.000 RON.
46.

Anexa
3/24/
Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii,
Capitol 4 si 5, 1.

Se alocă suma de 482.123,00 mii lei

Motivație: Dreptul studenţilor de a
călători gratuit cu transportul feroviar
Programul de asigurare a serviciului reprezintă o măsură importantă pentru
public de transport pentru unele studenţii români ce aduce o multitudine
categorii de călători care beneficiază de beneficii pentru studenţii si nu
numai. Printre principalele beneficii
de facilităţi stabilite prin lege
regăsim
creşterea
echităţii
în
învăţământul
superior,
facilitând
Dep. Oana Gianina Bulai - PSD
accesul
şi
finalizarea
studiilor
Grupul Parlamentar al PSD
studenţilor din medii socio-economice
defavorizate şi creşterea mobilităţii
studenţilor, atât pentru participarea la
schimburile de experienţă, cât si pentru
participarea la diverse manifestări
artistice, culturale, sportive sau
ştiinţifice, organizate în diferite centre

Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
- Sumele
stabilite pe
destinaţiile
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii au fost
dimensionate de catre acesta
în concordanţă cu atribuţiile
şi politica sa în domeniu.
- Sumele propuse
prin
proiectul de buget pentru
toți ordonatorii principali de
credite au fost dimensionate
în raport cu sarcinile ce le
revin acestor institutii pe
anul 2021.
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universitare.
Printre
beneficiile
indirecte, ce au relevanţă pentru
întreaga societate, este impactul pozitiv
al măsurii asupra mediului, facilitând
politicile de promovare a acestui mijloc
de transport,
Adiţional impactului bugetar redus,
măsura reprezintă şi o formă de sprijin
a CFR Călători, subfinanţată de ani de
zile.
Subvenţionarea
gratuităţii
studenţilor la transportul feroviar este o
măsură care ajută CFR şi operatorii
privaţi să îşi crească capacitatea
investiţională şi, implicit, să întreprindă
demersuri pentru a oferi servicii de
calitate pentru toţi utilizatorii. Conform
Proiectului de Buget de stat pentru anul
2021, este eliminat dreptul studenţilor
de a călători gratuit cu transportul
feroviar, propunându-se o reducere de
50% la toate călătoriile, la toate
categoriile de trenuri, clasa a II-a.
Impactul bugetar al limitării dreptului
de a călători cu transportul feroviar este
extrem de redus prin raportare la
beneficii, , reprezentând în acest
context 107.250.294 de lei. Comparând
impactul bugetar redus cu multiplele
beneficii aduse de gratuitatea pentru
studenţi la transportul feroviar, nu se
justifică în niciun fel măsura de limitare
a acestui drept.
Pentru menţinerea dreptului studenţilor
de a călători gratuit cu transportul
feroviar este necesară suplimentarea
sumelor alocate cu 107.250.294 de lei.

Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.8/2021 privind
unele măsuri fiscal-bugetare,
precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte
normative, nu prevede că
studenții
beneficiaza
de
gratuitate la transportul pe
calea ferată.
Potrivit prevederilor art.VI
alin.(2) din OUG nr.8/2021,
studenţii înmatriculaţi la
forma de învăţământ cu
frecvenţă, în instituţiile de
învăţământ
superior
acreditate, în vârstă de până
la 26 de ani, beneficiază de
tarif redus cu 50% pe
mijloacele de transport local
în comun, transportul intern
auto, cu metroul, precum şi
pentru transportul intern
feroviar la toate categoriile de
trenuri, clasa a II-a şi naval,
pe tot parcursul anului
calendaristic.
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Surse de finanţare:
scăderea
următoarelor
capitole
bugetare:
Ministerul
Transporturilor
si
Infrastructurii
(8400:
Transport):
107.250.294
de
lei
(rămân
13.590.991.706 lei) sau Ministerul
Energiei
(8000/01:
Acţiuni
economice):107.250.294 lei (rămân
696.992.706 lei).
47.

48.

Drumul național 67B Scoarța - Pitești
este un drum de o importanță strategică
deosebită, cu o lungime de peste 178 de
km ,din care circa 40 de km străbat
teritoriul județului Gorj, este într-un
stadiu de degradare avansată, ajungând
ca, pe anumite porțiuni, să reprezinte un
real pericol pentru conducătorii auto.
Acesta traversează patru județe, Gorj,
Dolj, Vâlcea și Argeș. Pe porțiuni mari
din acest tronson nu s-au făcut nici
măcar lucrări de reparații sau
întreținere, iar starea sa s-a degradat
continuu. În contextul în care actualul
Guvern discută despre dezvoltarea
economică a țării, prin acele Planuri de
Dezvoltare Regională, este momentul
oportun să fie alocați banii pentru acest
tronson, care unește cele patru județe.
Sursa de finanțare: prin redistribuirea
sumelor
prevazute
la
Anexa
3/24/01/8400/55/ TITLUL VII ALTE
TRANSFERURI

Anexa 3/24/01
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii
Capitol 8400/Grupa
55/Titlul VII - Alte
Tranferuri

Se propune alocarea sumei de 46.085
mii lei pentru finanţarea lucrărilor de
modernizare a DN 67B Scoarța Pitești km 0+000 - km 188+200

Anexa 3/24 /22
Ministerul

Se propune alocarea sumei de 2.800 Dezvoltarea județului Gorj depinde în Se
propune
respingerea
mii lei pentru finanţarea studiilor de totalitate de modernizarea drumurilor și amendamentului, întrucât:

Dep. Mihai Weber - PSD
Dep. Claudiu Manta - PSD
Sen. Ionel-Cristinel Rujan - PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
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49.

Transporturilor
Capitol
8401
Transporturi
Grupa/
titlul
58
TITLULX
X
PROIECTE
CU
FINANȚARE DIN
FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSABIL
E
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 20142020
Art. 01 Programe din
Fondul European de
Dezvoltare Regională
(FEDR)

fezabilitate și proiect tehnic de
execuție pentru proiect drum expres
Târgu Jiu – Petroșani – Hațeg – Deva
– A1

Anexa 3/24/27 –
bugetul Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii,
bugetul CNAIR

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii, bugetul CNAIR, cu
suma de 140.000 mii lei pentru
proiectul de investiții - Construire

Dep. Mihai Weber - PSD
Dep. Claudiu Manta - PSD
Sen. Ionel-Cristinel Rujan - PSD
Grup Parlamentar PSD

crearea de legături cu structura rutieră
de autostrăzi de la nivel național.
Drumul expres Târgu Jiu-Petroșanipoate
asigura
Hațeg-Deva-A1
dezvoltarea județului Gorj, atât din
punct de vedere economic, prin
atragerea de investitori, cât și din punct
de vedere turistic. În ultimii ani, Gorjul
a reușit contraperformanța de a se situa
pe ultimele locuri la nivel național, din
punct de vedere al investițiilor străine și
asta din cauza infrastructurii rutiere
deficitare. Realizarea drumului expres
Târgu Jiu-Petroșani-Hațeg-Deva-A1 ar
fi, practic, o continuare a drumului
expres
Târgu Jiu-Craiova, a cărui
execuție de lucrări urmează să înceapă.
În acest fel, s-ar crea punțile de legătură
cu zonele dezvoltate ale țării, creând
premisele progresului economic și
social al județului Gorj.

- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
Sursa de finanțare: Prin redistribuirea de
către
ordonatorul
sumelor prevăzute în Anexa 3/24/28 principal de credite (MTI).
Ministerul Transporturilor 500158
TITLUL
X
PROIECTE
CU
FINANTARE
DIN
FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la Se
propune
respingerea
nivel local.
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al în proiectul de buget pe anul
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50.

51.

șosea de centură a Municipiului Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 2021 se va utiliza pentru
Râmnicu Sărat, Județul Buzău
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, finanţarea unor cheltuieli
Capitol 50.01
urgente sau neprevăzute,
Dep. Ciolacu Ion-Marcel - PSD
apărute în timpul exerciţiului
Dep. Cristea Andi-Lucian - PSD
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
Dep. Lungu Romeo-Daniel - PSD
prevederilor art.30(2) din
Dep. Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel Legea
privind
finanţele
PSD
publice
nr.500/2002,
cu
Sen. Lucian Romașcanu - PSD
modificările şi completările
Sen. Liliana Sbîrnea - PSD
ulterioare.
Grup Parlamentar PSD
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
MINISTERUL
Se suplimentează bugetul alocat Continuarea/finalizarea lucrărilor de Se
propune
respingerea
TRANSPORTURIL
C.N.I. cu suma de 12.036 mii lei + investiții pentru care se solicită amendamentului, întrucât:
OR
ȘI TVA pentru obiectivul ”Modernizare finanțare va duce la dezvoltarea unității Nu exista temei legal de
INFRASTRUCTURI străzi oraș Nucet, jud. Bihor”.
administrativ teritoriale, la creșterea finantare
din
bugetul
I
atractivității acesteia, dar mai ales la Ministerului Transporturilor
Anexa nr. 3/24
Dep. Ioan Mang – PSD
și Infrastructurii
îmbunătățirea vieții locuitorilor.
Sen. Florian Bodog - PSD
CNI nu se finanțează din
Grupul Parlamentar PSD
Sursa de finantare: Fondul de rezervă bugetul
Ministerului
aflat la dispoziția primului ministru
Transporturilor
și
Infrastructurii ci din bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației.
MINISTERUL
Se suplimentează bugetul alocat Continuarea/finalizarea lucrărilor de Se
propune
respingerea
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TRANSPORTURIL
OR
ȘI
INFRASTRUCTURI
I
Anexa nr. 3/24

C.N.I. cu suma de 7.437 mii lei
pentru obiectivul ”Modernizare străzi
în loc. Căuașd, com. Tulca, jud.
Bihor”.
Dep. Ioan Mang – PSD
Sen. Florian Bodog - PSD
Grupul Parlamentar PSD

52.

Anexa 3/24 – bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii,
bugetul CNAIR

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii, bugetul CNAIR cu
suma de 6000 mii lei pentru proiectul
de investiții „Elaborare studiu de
fezabilitate în vederea modernizării
DN 29 KM 44+100+99+850
(Botoșani-Manoleasa)”
Dep. Marius-Constantin Budăi - PSD
Dep. Alexandra Huţu - PSD
Dep. Dan-Constantin Şlincu - PSD
Dep. Trufin Lucian - PSD
Grupul parlamentar PSD

investiții pentru care se solicită
finanțare va duce la dezvoltarea unității
administrativ teritoriale, la creșterea
atractivității acesteia, dar mai ales la
îmbunătățirea vieții locuitorilor.
Sursa de finantare: Fondul de rezervă
aflat la dispoziția primului ministru

Se asigură îmbunătățirea
rutier în județul Botoșani.

traficului

Sursa de finanțare:Realocare din
Fondul de rezervă al Guvernului,
Bugetul MFP - acțiuni generale, 50.01,
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01

amendamentului, întrucât:
.Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii
CNI nu se finanțează din
bugetul
Ministerului
Transporturilor
și
Infrastructurii ci din bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
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53.

Anexa 3/24 – bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii,
bugetul CNAIR

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii, bugetul CNAIR cu
suma de 140.000 mii lei pentru
proiectul de investiții „Modernizare
DN 24C, Manoleasa - Rădăuți-Prut,
km 106 + 650 - km 142 + 250”
Dep. Marius-Constantin Budăi - PSD
Dep. Alexandra Huţu - PSD
Dep. Dan-Constantin Şlincu - PSD
Sen. Trufin Lucian - PSD
Grupul parlamentar PSD

54.

Anexa 3/24 – bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii,
bugetul CNAIR

Se propune suplimentarea bugetului
CNAIR pe anul 2021 cu suma de
50.000 mii lei pentru obiectivul de
investiții:
„Șosea de centură a municipiului
Botoșani prin comuna Curtești”
Dep. Marius-Constantin Budăi- PSD
Dep. Alexandra Huţu - PSD
Dep. Dan-Constantin Şlincu - PSD

Se asigură îmbunătățirea
rutier în județul Botoșani.

traficului

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Centrura Mun. Botoșani, prin com.
Curtești are aproape 9 km, face legătura
Iași-Suceava.
Investiția este urgentă, atât pentru
fluidizarea traficului rutier național,
internațional, cât și pentru reducerea
poluării și creșterea gradului de confort
a locuitorilor Mun. Botoșani. Se asigură
îmbunătățirea traficului rutier în județul
Botoșani.

de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
42

Sen. Trufin Lucian - PSD
Grupul parlamentar PSD

55.

Anexa 3/24 – bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii,
bugetul CNAIR

Se propune suplimentarea cu suma de
50.000 mii lei pentru finalizarea
documentației și începerea lucrărilor
de construire a obiectivul de
investiții:
„Varianta de ocolire a orașului
Dorohoi Centura Sud – Reabilitare
DN 29 B – Centura Est”
Dep. Marius-Constantin Budăi- PSD
Dep. Alexandra Huţu - PSD
Dep. Dan-Constantin Şlincu - PSD
Sen. Trufin Lucian - PSD
Grupul parlamentar PSD

56.

Anexa 3/24 – bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii,
bugetul CNAIR

Se
suplimentează
bugetul
Ministerului
Transportului
și
Infrastructurii, bugetul CNAIR cu
suma de 24.578 mii lei pentru
obiectul de investiții - Lucrări de
întreținere pe DN 29A km 3+000-

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Varianta de ocolire a orașului Dorohoi
cu o lungime de 13 km va asigura
îmbunătățirea traficului rutier în județul
Botoșani.
Valoarea totală a investiției este
estimată la 187 milioane lei.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se asigură îmbunătățirea
rutier în județul Botoșani.

traficului

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Obiectivele de investiţii noi
se cuprind în programul de
investiţii publice numai dacă
documentaţiile
tehnicoeconomice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
prevederilor alin. (1) al art. 42
al Legii nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
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37+900 (Suceava-Dorohoi)
Dep. Marius-Constantin Budăi- PSD
Dep. Alexandra Huţu - PSD
Dep. Dan-Constantin Şlincu - PSD
Sen. Trufin Lucian - PSD
Grupul parlamentar PSD

57.

Anexa 03/24/23
Ministerul
Transporturilor,
Infrastructurii și
Comunicațiilor

Se propune suplimentarea cu
336.000 mii lei a creditelor de
angajament și cu 336.000 mii lei a
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 03/24/23 la bugetul
Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii și Comunicațiilor , în
vederea realizării obiectivului
„Construcție Port Comercial și Port
Turistic, comuna Gogoșu, județul
Mehedinți ”
Sen. Liviu Lucian Mazilu - PSD
Dep. Virgil Alin Chirila - PSD
Dep. Cornel Vasile Folescu - PSD
Grupul parlamentar PSD

3/65/01, finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Prin
realizarea investiţiei
„Port Se
propune
respingerea
Comercial” se urmărește crearea unei întrucât:
infrastructuri
moderne
pentru Fondul de rezervă bugetară la
transportul naval pe rețeaua TEN-T , dispoziţia Guvernului înscris
dezvoltarea infrastructurii de transport în proiectul de buget pe anul
multimodal, dezvoltarea transportului 2021 se va utiliza pentru
naval de mărfuri și bunuri pe Dunăre, finanţarea unor cheltuieli
dezvoltarea pe orizontală a sectoarelor urgente sau neprevăzute,
economiei
care
beneficiaza
de apărute în timpul exerciţiului
transportul naval fluvial, scaderea bugetar, pe bază de hotărâre
somajului prin crearea de locuri de de
Guvern
conform
munca, dezvoltarea economica a prevederilor art.30(2) din
regiunii Sud-Vest Oltenia
Legea
privind
finanţele
Obiectivele proiectului „Port Turistic” publice
nr.500/2002,
cu
sunt:
•Valorificarea
potentialului modificările şi completările
turistic al Dunarii fluviale • Dezvoltarea ulterioare.
infrastructurii de turism • Dezvoltarea
transportului naval de pasageri pe
Dunare • Scaderea somajului prin
crearea de locuri de muncă.
generale,
50.01,
Capitol 50.01

Anexa

Sursa de finanțare: fondul de rezervă
aflat la dispoziția PM și
acțiuni
generale ale MFP.
58.

Anexa

3/24/27

– Se propune alocarea sumei de 10.000 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere la Se

propune

respingerea
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59.

bugetul Ministerului mii lei pentru Centura de ocolire a
Transportului
și orașului Negrești-Oaș, județul Satu
Infrastructurii,
Mare.
bugetul CNAIR
Dep. Radu-Mihai Cristescu - PSD
Grup Parlamentar PSD

nivel local.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
50.01, Anexa 3/65/01,
generale,
Capitol 50.01

Anexa nr.3/24/29 - Se alocă suma de
Ministerul
17.150 mii lei
Transporturilor
pentru
Varianta ocolitoare Iași- Est
Realizare studiu de fezabilitate

Motivarea amendamentului: Municipiul
Iași nu are în prezent nicio varianta de
sosea de ocolire pe partea de Est SudEst.
De aceea este absolut obligatorie
demararea studiilor pentru acest
obiectiv în vederea construcției în
viitorul apropiat. Propunem, pentru
Bugetul 2021, alocarea sumei de 17.150
mii lei pentru realizarea Studiului de
Fezabilitate.
Este singura SOLUȚIE VIABILĂ
PENTRU
SCOATEREA
TRAFICULUI DIN ZONA DE SUD A
MUNICIPIULUI IAȘI!
Traficul
greu
înspre/dinspre
aglomerarea Iași se desfășoară pe
actuala tramă stradală existentă,
subdimensionată și în total conflict
funcțional și contradicție cu conceptul
(european) de ocolire a zonelor urbane

Dep. Cîtea Vasile - PSD
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen -PSD
Dep. Toma Vasilică - PSD
Dep. Popa Maricel - PSD
Grupul Parlamentar PSD

întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Se
propune
respingerea
amendamentului, întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
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locuite.
Traficul greu în aglomerarea Iași se
desfășoară acum via DJ 248, DN 28D,
DN 24 și DN 28.
Toate cele 4 drumuri traversează
aglomerarea
Iași!
Acest
aspect
determina ambuteiaje în trafic, conflict
de funcțiuni și riscuri permanente atât
pentru participanții la trafic cât și pentru
locuitorii
riverani
drumurilor
respective!
Prin urmare propunem aceasta varianta
de drum nou pe relatia Sud, Sud-Est ce
ocolește municipiul Iași: Varianta
Ocolitoare Iași-Est!
Propunerea își dorește să elimine
traficul greu de pe șoseaua Bucium și
Calea Chișinăului printr-o relație nouă,
la profil de drum național, cu intersecții
denivelate și noduri corespunzătoare.
Avantajele VO Iași-Est:
1) scoaterea totală a traficului greu din
municipiul Iași dinspre sud (via
Bucium) și est (via Tomești)
2) reducerea poluării în zona Pădurii
Barnova și a municipiului Iași (zona
sudică, estică și chiar centrală)
3) reducerea uzurii sistemelor de
frânare prin evitarea urcării/coborârii
Dealului Bucium
4) traseul V.O Iași-Est ocolește
localitățile Poieni, Schitu Duca, Stanca,
Osoi, Chicerea, Tomesti s.a.m.d.
5) traseul VO Est nu se suprapune peste
ariile protejate Natura 2000 cu alte
cuvinte Acordul de Mediu pentru a

credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
de
elaborarea
studiilor
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
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acest obiectiv de infrastructură rutieră
poate fi obținut ușor nefiind necesară
SEA (Studiu de Evaluare Adecvată).
Nu se încalcă OUG 57/2007.
6) pentru materializarea VO Iași-Est nu
este nevoie de defrișări
7) VO Iași-Est nu se suprapune cu
imobile ce dețin construcții prin urmare
nu vor fi demolări
8) viteza de deplasare va fi una crescută
ca urmare a traseului extraurban al V.O.
Iași-Est.
9) conectivitate directă cu V.O. IașiNord la profil de autostradă - partea a
autostrazii A8
Lucrari propuse:
1) 29 km de drum național din care 24
km de drum național nou
2) 5 noduri rutiere cu Autostrada A8
precum și cu drumurile naționale și
județene de pe traseu
2) reabilitarea a 5 km de drum național
3) 2 debleu/tuneluri (1 tunel/debleu de
1,5 km)
4) pod peste CF (calea ferata)
5) pod peste Jijia Veche
6) pod peste Jijia/Bahlui
Conform specialiștilor, un profil de
drum național, DN, cu doua benzi pe
sens, ar fi estimat la cca 7 milioane
euro/km. În cazul de față, 29 km
înseamnă un cost total de cca 203
milioane euro. Pentru realizarea SF ar fi
necesară cca 2-3% din valoarea de
investiție. De aceea am estimat cca 3,5
milioane de euro pentru acest
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amendament.
Sursa
de
finanțare:
Bugetul
Ministerului
Transporturilor
prin
redistribuirea fondurilor din alte
capitole bugetare.
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului
60.

Anexa nr.3/24/29 - Se alocă suma de
Ministerul
158.000 mii lei
Transporturilor
pentru
Varianta de Ocolire a municipiului
Iaşi - Etapa I -Varianta Sud
Obiectiv 3
Dep. Cîtea Vasile - PSD
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen - PSD
Dep. Toma Vasilică - PSD
Sen. Popa Maricel - PSD
Grupul Parlamentar PSD

Motivarea amendamentului: Autostrada
Târgu Mureș-Târgu Neamţ - Iaşi Ungheni, prioritară în Master Planul
General de Transport, a fost inclusă în
bugetul României încă din 2015, iar
autorităţile estimau că lucrările vor
începe cel târziu în 2016.
În acest an se finalizează revizuirea SF
pentru tronsonul Tg Mureș-Tg Neamt.
Construirea autostrăzii Târgu Mureş –
Iaşi – Ungheni este susţinută de
argumentele tehnice, legate de traficul
rutier între Moldova și Ardeal, care
duce la timpi de traversare a munţilor
foarte mari, argumentele istorice,
privind felul în care, de zeci de ani,
Iașul şi regiunea Moldovei au fost
ocolite de investiții în infrastructură,
argumente afective, fiind vorba despre
milioanele de români care doresc
această autostradă şi argumente privind
egalitatea de șanse în dezvoltarea
economică (fără o cale rutieră
corespunzătoare între Moldova şi
Ardeal, nu se va putea realiza
recuperarea decalajului economic între
regiunile istorice şi nu vom putea vorbi

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
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de un stat unitar).
În prima jumătate a anului 2022 va fi
recepționată lucrarea de revizuire SF
pentru tronsonul Tg Mureș-Tg Neamt.
Guvernul are obligatia sa demareze
urgent licitația pentru proiectare și
execuție astfel încât proiectarea sa
demareze în acest an. De aceea, venim
în întâmpinarea nevoilor ministerului
transporturilor și consideram necesară
suplimentarea bugetului cu suma
34.000,00 mii lei pentru aceasta etapa.
Fiind vorba în cazul de fata despre
debutul lucrărilor de proiectare în anul
2021, am estimat suma de 34.000,00
mii lei, respectiv 0,25% din valoarea
estimata a executiei lucrarilor conform
MPGT (2942,57 mil euro).
Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Transporturilor
prin redistribuirea fondurilor din alte
capitole bugetare.
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului
61.

Anexa nr.3/24/29 - Se alocă suma de
Ministerul
120.934 mii lei
Transporturilor
pentru
Varianta de Ocolire a Municipiului
Iași - Etapa I - Varianta Sud Varianta trafic uşor
Obiectiv 4
Dep. Cîtea Vasile - PSD
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen - PSD

Traseul variantei de trafic uşor se
desprinde din varianta de trafic greu la
întrarea în localitatea Uricani şi se
înscrie pe traseul DC 27 şi DC 27 A,
până la intrarea în municipiul laşi, unde
traseul variantei de trafic uşor s-a
modificat, urmând a se suprapune peste
traseul următoarelor artere urbane: str.
Cicoarei, str. Arh. Berindei – până la
intersecţia cu şoseaua Nicolina.

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
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Dep. Toma Vasilică - PSD
Sen. Popa Maricel - PSD
Grupul Parlamentar PSD

De asemenea, a fost proiectată o
penetraţie către cartierul Dacia (cu
lungimea de 0,61 km), care se
desprinde din varianta de trafic uşor la
km 4+ 755, traversează cu un pod rîul
Bahlui şi debusează în str.Strămoşilor.
Necesitatea acestor lucrări este motivată
de problemele pe care le creează
prezenţa traficului greu şi foarte greu în
zonele intens populate ale municipiului
Iaşi, de poluarea generată de acesta,
precum şi de necesitatea asigurării
accesului către Aeroportul Internaţional
Iaşi, în scopul deservirii prin mijloace
auto de mare capacitate a zonei cargo.
Sursa de finanţare:
Prin redistribuirea sumelor prevăzut în
Anexa
3/24/20
Ministerul
Transporturilor A - Obiective (proiecte)
de investiții în continuare 500158
TITLUL
X
PROIECTE
CU
FINANȚARE
DIN
FONDURI
EXTERNE
NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020.
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

62.

Anexa 3/24/28 –
Ministerul
Transporturilor
C- Alte cheltuieli de
investitii
c) Cheltuieli pentru
elaborarea studiilor

Se alocă suma de
28.900 mii lei
pentru
Autostrada Târgu Mureş – Iaşi –
Ungheni
Tronson Târgu Neamț- Iași- Ungheni

Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi Ungheni, a treia ca prioritate în Master
Planul General de Transport și a fost
inclusă în bugetul României încă din
2015, iar autorităţile estimau că
lucrările vor începe cel târziu în 2016.
Suntem, în 2021, într-o procedura de

de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
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de
prefezabilitate, Servicii de proiectare (revizuire SF, licitatie pentru actualizarea SF și
fezabilitate și alte elaborare PT, DTAC, Acord de proiectare. Ministerul transporturilor
studii
Mediu)
trebuie
sa
urgenteze
semnarea
contractului și demararea acestei etape.
Conform caietului de sarcini prezenta
etapa are o durata de 2 ani și de aceea
Dep. Cîtea Vasile - PSD
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD
nu intelegem de ce suma stabilita a fost
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen - PSD eșalonată pe o perioada dubla, de 4 ani.
Dep. Toma Vasilică - PSD
Este necesară suplimentarea bugetului
pe anul 2021 cu suma de 28.900,00 mii
Sen. Popa Maricel - PSD
lei
pentru realizarea lucrărilor de
Grupul Parlamentar PSD
revizuire SF și proiectare la acest
tronson de autostrada. Suma prevăzută
în proiectul de Buget 2021 este
insuficienta pentru acest an și creează
premisele dublării, prelungirii cu inca 2
ani, a acestei etape. Construirea
autostrăzii Târgu Mureş – Iaşi –
Ungheni este susţinută de argumentele
tehnice, legate de traficul rutier între
Moldova și Ardeal, care duce la timpi
de traversare a munţilor foarte mari,
argumentele istorice, privind felul în
care, de zeci de ani, Iașul şi regiunea
Nord Est au fost ocolite de investiții în
infrastructură,
argumente afective,
fiind vorba despre milioanele de români
care doresc această autostradă şi
argumente privind egalitatea de șanse în
dezvoltarea economică (fără o cale
rutieră corespunzătoare între Moldova
şi Ardeal, nu se va putea realiza
recuperarea decalajului economic între
regiunile istorice şi nu vom putea vorbi
de un stat unitar).
Sursa de finanţare:

programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Cheltuielile
pentru
studiile de fezabilitate se
includ în cadrul programelor
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
credite în sumă globală în
cadrul poziţiei C – „Alte
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”. Pentru anul
2021, în programul de
investiții publice al MTI la
această poziție sunt prevăzute
credite de angajament în
sumă totală de 416.682 mii
lei și credite bugetare în sumă
totală de 242.799 mii lei.
Conform
legii,
aceste
cheltuieli se detaliază prin
liste separate de către
ordonatorul principal de
credite (MTI).
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Prin redistribuirea sumelor prevăzut în
Anexa
3/24/28
Ministerul
Transporturilor A - Obiective (proiecte)
de investiții în continuare 500158
TITLUL
X
PROIECTE
CU
FINANȚARE
DIN
FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE
CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020.
63.

Legea bugetului de
stat -2021 – anexa
nr.3/24/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli buget
de
stat”,
Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri
între
unități
ale
administrației
publice”, articolul 02
”Transferuri
de
capital”, Alineat 29
”Alte transferuri de
capital către instituții
publice

Alocarea sumei de 132.362 mii lei
pentru realizarea obiectivului de
investiții „Reabilitare taluz afectat de
alunecarea de teren (calamitate
naturală) zona Cumpăna-mal stâng
Canal Dunăre-Marea Neagră între km
56+989 (km 7+421 navigație) și km
57+217 (km 7+193 navigație)“
conform HG 972 din 12 noiembrie
2020
Dep. Țuțuianu Marius Horia - PSD
Dep. Dumitrache Cristina - PSD
Dep. Lungoci Dumitru Lucian - PSD
Sen. Stroe Felix - PSD
Grup Parlamentar PSD

Realizarea acestei investiții este
necesara si urgenta pentru a reface
taluzul afectat de alunecarea de teren
care a afectat gospodăriile a 8 familii si
a distrus parte din strada Dunării.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
132.362 mii lei a sumelor atribuite
pentru Ministerul Finanțelor-Acțiuni
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul
5001 - ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezerva”, articolul 01 ” Fond de rezerva
bugetara la dispoziția Guvernului
(credite de angajament)

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
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completările ulterioare.
64.

Anexa nr. 3/24/02
Capitol 8401
Grupa 51
Titlul VI Transferuri
între
unități
ale
administrației publice
Art. 02
Alin. 29

Se suplimentează bugetul cu suma de Drum ocolitoare localitatea Fântâna,
8.211 mii lei, pentru „Drum ocolitor între km 20+100, km 21+640 pe DN1.
localitatea Fântâna, Comuna Hoghiz, Valoare proiect 8.211.015 lei.
județul Brașov”
Sursa de finanțare: diminuarea
Dep. Marian-Iulian Rasaliu - PSD
Fondului de rezervă aflat la dispoziția
Grupul Parlamentar PSD Camera Guvernului (anexa 2 cap 5001, gr 50,
Deputatilor
titlul V, art 01)

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

65.

Anexa nr. 3/24/02
Capitol 8401
Grupa 51
Titlul VI Transferuri
între
unități
ale
administrației publice

Se suplimentează bugetul cu suma de
68.000 mii lei pentru “Centura
ocolitoare municipiul Codlea, județul
Brașov”

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru

Caracteristicile investiției :
Lungime traseu - 3.200 metri;
Profil transversal tip pentru drumuri
naționale cu doua benzi de circulație de
3.50 metri lățime;
Patru intersecții , din care trei la nivel și
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Art. 02
Alin. 29

Dep. Marian-Iulian Rasaliu - PSD
una supraterana peste calea ferata.
Grupul Parlamentar PSD Camera Pana la aceasta data nu s-a reușit
Deputatilor
obținerea de finanțare pentru realizarea
investiției, deși primul studiu de
fezabilitate pentru centura ocolitoare s-a
elaborat încă din anul 2013. La data
respectiva s-a elaborat un studiu de
trafic care releva faptul ca traficul pe
DN1 depășește de 2,7 ori capacitatea
portanta a acestuia.
Datorită aglomerației pe DN1intravilanul municipiului, bicicliștii
evita sa utilizeze pista creată pentru ei
pe strada Lunga.
Realizarea
acestei
investiții
va
reprezenta o alternativa de transport
pentru traficul de tranzit, cu precădere
traficul greu, dar și pentru cetățenii
municipiului Codlea, comuna Hălchiu ,
comuna Vlădeni, Persani și alte
localități limitrofe, precum și traficul
pentru agenții economici din zona și va
degreva strada Lunga de ambuteiaje,
aglomerări , permițând bicicliștilor sa
utilizeze banda amenajată pentru ei.

finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Sursa de finanțare: diminuarea
Fondului de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului (anexa 2 cap 5001, gr 50,
titlul V, art 01)
66.

Anexa nr. 3/24/02
Capitol 8401
Grupa 51
Titlul VI Transferuri
între
unități
ale

Se suplimentează bugetul cu suma de Motivare:
61.038 mii lei pentru Varianta de Alocarea fondurilor este necesară
Ocolire a Municipiului Făgăraș
pentru demararea proiectului.
Varianta de Ocolire a Municipiului
Dep. Marian-Iulian Rasaliu - PSD
Făgăraș este o necesitate atât pentru

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
54

administrației publice
Art. 02
Alin. 29

67.

Anexa 03/24/29

Grupul Parlamentar PSD Camera locuitorii municipiului cat și pentru toți 2021 se va utiliza pentru
Deputaților
cei ce tranzitează municipiul.
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
Sursa de finanțare: diminuarea apărute în timpul exerciţiului
Fondului de rezervă aflat la dispoziția bugetar, pe bază de hotărâre
Guvern
conform
Guvernului (anexa 2 cap 5001, gr 50, de
prevederilor art.30(2) din
titlul V, art 01)
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Alocare credite bugetare în cuantum Dezvoltarea
infrastructurii
rutiere Se
propune
respingerea
de 5000 mii lei pentru elaborare contribuie la dezvoltarea județului amendamentului, întrucât:
studiu de fezabilitate și expertiză Giurgiu din punct de vedere economic
- Cheltuielile
pentru
tehnică pentru modernizarea DN 5B și la atenuarea decalajelor de dezvoltare studiile de fezabilitate se
Giurgiu-Ghimpați km 3+ 200- dintre județe și regiuni. Se propune includ în cadrul programelor
39+500, lungime 36,30 km
suplimentarea bugetului Ministerului de investiţii publice ale
Transporturilor și Infrastructurii.
ordonatorilor principali de
Dep. Marian Mina - PSD
credite în sumă globală în
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Sursa de finanțare: Acțiuni generale cadrul poziţiei C – „Alte
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
ale MFP
cheltuieli
de
investiţii”,
categoria „c) cheltuieli pentru
Grup Parlamentar PSD
elaborarea
studiilor
de
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
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68.

Anexa 03/24/29

Alocare credite bugetare în cuantum
de 5400 mii lei pentru elaborare
studiu de fezabilitate și expertiză
tehnică pentru modernizarea DN5C
Giurgiu-Zimnicea km 3+750 61+840, lungime 61,840 km
Dep. Marian Mina - PSD
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltarea
infrastructurii
rutiere
contribuie la dezvoltarea județului
Giurgiu din punct de vedere economic
și la atenuarea decalajelor de dezvoltare
dintre județe și regiuni.
Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului
Transporturilor
și
Infrastructurii.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
al Guvernului

Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
56

69.

Anexa 03/24/23

Alocare de credite de angajament în
cuantum de 408.500 mii lei pentru
demararea lucrărilor de execuție
pentru varianta de ocolire Giurgiu
Dep. Marian Mina - PSD
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltarea
infrastructurii
rutiere
contribuie la dezvoltarea județului
Giurgiu – județ de tranzit - din punct de
vedere economic și la atenuarea
decalajelor de dezvoltare dintre județe
și regiuni.
Sursa de finanțare: MFP Realocare
bugetară/ atragere fonduri europene Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii, POIM/Titlul 58- Fonduri
externe nerambursabile

70.

Anexa
03/24/23/5001/Proiec
tul 2207/8401560101

Suplimentare credite de angajament Dezvoltarea
infrastructurii
rutiere
în cuantum de 18000 mii lei pentru contribuie la dezvoltarea județului
finalizarea lucrărilor Varianta de Giurgiu din punct de vedere economic.
Ocolire Mihăilești
Sursa de finanțare: MFP Realocare
Dep. Marian Mina - PSD
bugetară/ atragere fonduri europene Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Ministerul
Transporturilor
și
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
Infrastructurii, POIM/atragere fonduri
Grup Parlamentar PSD
nerambursabile Titlul 58- Fonduri
externe nerambursabile.

71.

Anexa 3/26/28

Se propune alocarea sumei de
131000 mii lei credite de angajament
pentru reabilitare, extindere și dotare
corp nou Spitalului Județean de
Urgență Giurgiu, județul Giurgiu
Dep. Marian Mina - PSD

Investițiile
în
infrastructura
spitalicească reprezintă un indicator de
dezvoltare a unui stat prin efectul pe
care îl au asupra creșterii calității
serviciilor medicale. Se propune
suplimentarea bugetului MDLPA, CNI,
Programul Național de Construcții de

500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Amendament greșit. Anexa
3/26/28 reprezintă Ministerul
Sănătății
nu
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii.
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Anexa 03/24/23

Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
Grup Parlamentar PSD

Interes Public sau Social, Subprogramul
”Unități sanitare”.

Se propune alocarea de credite 100
mii lei bugetare pentru reamenajare
drum comunal DC 99 în județul
Giurgiu

Dezvoltarea
infrastructurii
rutiere
contribuie la dezvoltarea județului
Giurgiu din punct de vedere economic
și la atenuarea decalajelor de dezvoltare
dintre județe și regiuni. În acest sens,
bugetul Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii trebuie suplimentat cu
suma necesară alocării de credite pentru
reamenajarea drumului comunal DC 99.

Dep. Marian Mina - PSD
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Acțiuni generale
ale MFP
Se propune respingerea
amendamentului, întrucât
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
al Guvernului
73.

Anexa 03/24/23

Se propune alocarea de credite
bugetare 301 mii lei pentru
modernizare drumuri comunale și
stradale în satele Budeni, Vlad Țepeș,
Grădiștea și Falastoaca, comuna
Comana, județul Giurgiu
Dep. Marian Mina - PSD
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
Grup Parlamentar PSD

74.

Anexa 03/24/23

Alocare credite bugetare în cuantum
de 2500 mii lei pentru elaborare
studiu de fezabilitate și expertiză
tehnică pentru realizarea Centurii

Dezvoltarea
infrastructurii
rutiere
contribuie la dezvoltarea județului
Giurgiu din punct de vedere economic
și la atenuarea decalajelor de dezvoltare
dintre județe și regiuni. În acest sens,
bugetul Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii trebuie suplimentat cu
suma necesară alocării de credite pentru
reamenajarea drumului comunal DC 99.

Se propune respingerea
amendamentului, întrucât
Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și Infrastructurii

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
al Guvernului
Dezvoltarea
infrastructurii
rutiere Se
propune
respingerea
contribuie la dezvoltarea județului amendamentului, întrucât:
Giurgiu – județ de tranzit - din punct de
- Cheltuielile
pentru
vedere economic și la atenuarea studiile de fezabilitate se
58

ocolitoare a orașului Bolintin-Vale
Dep. Marian Mina - PSD
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD
Sen. Robert Cazanciuc - PSD
Grup Parlamentar PSD

75.

Anexa
nr.3/24
Ministerul
Transporturilor
și
Infrastructurii,
CNAIR

Se suplimentează bugetul Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii,
CNAIR cu suma de 39 200 mii lei
pentru Finațarea variantei
ocolitoare a centrului civic al orașului
Borșa, județul Maramureș, în regim
stradal.
Dep. Gabriel-Valer Zetea - PSD
Grup parlamentar PSD

decalajelor de dezvoltare dintre județe includ în cadrul programelor
și regiuni.
de investiţii publice ale
ordonatorilor principali de
Sursa de finanțare: MFP Realocare credite în sumă globală în
bugetară/ atragere fonduri europene - cadrul poziţiei C – „Alte
Ministerul
Transporturilor
și cheltuieli
de
investiţii”,
Infrastructurii, POIM/Titlul 58- Fonduri categoria „c) cheltuieli pentru
elaborarea
studiilor
de
externe nerambursabile
prefezabilitate si fezabilitate
si alte studii”.
Pentru
anul
2021,
în
programul
de
investiții
publice al MTI la această
poziție sunt prevăzute credite
de angajament în sumă totală
de 416.682 mii lei și credite
bugetare în sumă totală de
242.799 mii lei. Conform
legii, aceste cheltuieli se
detaliază prin liste separate
de
către
ordonatorul
principal de credite (MTI).
Ținând cont de faptul că orașul Borșa Se
propune
respingerea
reprezintă pentru turiști un punct de întrucât:
plecare pentru vizitarea meleagurilor Fondul de rezervă bugetară la
maramuresene, deci consider necesară dispoziţia Guvernului înscris
finanțarea variantei ocolitoare pentru în proiectul de buget pe anul
cei care fac tranzit spre Bucovina ori 2021 se va utiliza pentru
spre cealaltă parte a Maramureșului, finanţarea unor cheltuieli
consider necesară construcția unei urgente sau neprevăzute,
variante de 8 km, cu două benzi, a câte apărute în timpul exerciţiului
una pentru fiecare sens de circulație și bugetar, pe bază de hotărâre
alee pietonala pe o parte, plus zid de de
Guvern
conform
sprijin pe zona malului râului Vișeu.
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
Sursa de finanțare: Realocare din publice
nr.500/2002,
cu
59

76.

Anexa nr. 3 / 24 / 29

Fondul de rezervă al Guvernului, modificările şi completările
Bugetul MFP - acțiuni generale, 50.01, ulterioare.
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Alocare credite bugetare în cuantum Eficientizarea economică a aeroportului Se
propune
respingerea
de 7.350. mii lei, pentru amenajare și sprijin pentru operatorii economici amendamentului intrucat:
terminal CARGO la Aeroportul din județul Sibiu și din vecinătatea Nu exista temei legal de
Internațional Sibiu.
județului Sibiu, care actualmente își finantare
din
bugetul
aduc/expediază
materia Ministerului Transporturilor
Dep. Bogdan Gheorghe Trif - PSD
primă/produsele finite, pe cale rutieră și Infrastructurii
până la cel mai apropiat terminal Cargo.
Grup Parlamentar PSD
Prin dezvoltarea unei zone Cargo Aeroportul
Internațional
operatorii economici ar economisi timp Sibiu este aeroport de inters
și bani, fapt care ar crește potențialul de local, iar lucrările pentru
dezvoltare al zonei industriale.
amenajarea
terminalului
Suma estimată pentru amenajarea și CARGO se finanţează din
dotarea terminalului Cargo și a unei bugetul autorităţilor publice
parcări aferente acestei activități.
locale.
Sursa de finanțare: MFP Realocare
bugetară

77.

Anexa 3/24
Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Capitol bugetar 5

Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 50.000 mii lei pentru
și finanțarea
reabilitării
drumului
național DN 19 B Marghita - Suplacu
de Barcău (22,8 km) și DN 1 P

Deteriorarea accentuată a acestei
secțiuni de drum național care asigură
legătura județului Bihor cu județul Sălaj
afectează confortul participanților la
traficul rutier și pune în pericol

Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
60

Uileacu de Criș - Spinuș - DN 19E
(22 km) prin Programului de
modernizare, dezvoltare, reparații,
consolidare
și
întreținere
a
infrastructurii rutiere a CNAIR S.A.
Dep. Ioan Mang – PSD
Sen. Florian Bodog - PSD
Grup Parlamentar PSD

78.

Anexa 3/24
Ministerul
Transporturilor
Infrastructurii
Capitol bugetar 5

Se suplimentează bugetul alocat cu
suma de 50.000 mii lei pentru
și finanțarea
reabilitării
drumului
național DN 1 P Uileacu de Criș Spinuș - DN 19E (22,3 km) prin
Programul
de
modernizare,
dezvoltare, reparații, consolidare și
întreținere a infrastructurii rutiere a
CNAIR S.A.
Dep. Ioan Mang – PSD
Sen. Florian Bodog - PSD
Grup Parlamentar PSD

siguranța călătorilor. De asemenea,
neasigurarea unui buget corespunzător
pentru execuția acestor lucrări până la
construirea Autostrăzii Transilvania, va
conduce la distrugerea rețelei
rutiere și la creșterea costurilor de
remediere.
Sursa de finantare: Fondul de rezervă
aflat la dispoziția primului ministru

Deteriorarea accentuată a acestui sector
de drum național care asigură legătura
între DN1 și DN 19E afectează
confortul participanților la traficul rutier
și pune în pericol siguranța circulației.
De asemenea, neasigurarea unui buget
corespunzător pentru execuția acestor
lucrări de modernizare va conduce la
distrugerea rețelei
rutiere și la creșterea costurilor
ulterioare de remediere.
Sursa de finantare: Fondul de rezervă
aflat la dispoziția primului ministru

2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
61

79.

MINISTERUL
TRANSPORTURIL
OR
ȘI
INFRASTRUCTURI
I
Anexa nr. 3/24

Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 20.000 mii lei + TVA,
pentru începerea în regim de urgență
a
lucrărilor
necesare
pentru
conformarea la normele legale
privind prevenirea și stingerea
incendiilor la Spitalul Clinic CFR
Oradea, conform “Planurilor
de
măsuri pentru ATI” întocmite de
către comisiile mixte DSP, IGSU,
ISCIR și ANMDMR de la nivelul
județului Bihor.
Dep. Ioan Mang – PSD
Sen - Florian Bodog - PSD
Grup Parlamentar PSD

Alocarea de fonduri bugetare, în regim
de urgență, către spital este necesară
pentru a fi luate toate măsurile
obligatorii privind prevenirea și
stingerea incendiilor, pentru protejarea
vieții pacienților și a personalului dar și
a bunurilor aflate în dotare.
Sursa de finantare: Fondul de rezervă
aflat la dispoziția primului ministru

modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
întrucât:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului înscris
în proiectul de buget pe anul
2021 se va utiliza pentru
finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute,
apărute în timpul exerciţiului
bugetar, pe bază de hotărâre
de
Guvern
conform
prevederilor art.30(2) din
Legea
privind
finanţele
publice
nr.500/2002,
cu
modificările şi completările
ulterioare.
Responsabilitatea
stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea fondurilor între
proiectele
înscrise
în
programul de investiţii revine
ordonatorului principal de
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Anexa nr. 3/24
Capitol 8401
Grupa 55
Titlul VII
Art. 01
Alin. 12, II Credite
bugetare

Se suplimentează bugetul cu suma de

Motivare:

23.000 mii lei pentru Aeroport

Aeroportul Internațional Brașov
Este un proiect de importanță regională
majoră, care va contribui la dezvoltarea
întregii regiuni.

Brașov.
Autori:
Deputat Budăi Marius-Constantin
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Sursa de finanțare:
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia
Guvernului (anexa 2 cap 5001, gr 50,
titlul V, art 01)

credite, potrivit Legii nr.
500/2002 privind finantele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Se
propune
respingerea
amendamentului intrucat:
-Sursa de finanţare nu poate fi
avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.
- Nu exista temei legal de
finantare
din
bugetul
Ministerului Transporturilor
și
Infrastructurii
a
obiectivului de investiții.
- Aeroportul Brasov
este
aeroport de inters local, iar
lucrările pentru realizarea
acetui obiectiv de investiții se
finanţează
din
bugetul
autorităţilor publice locale.
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AMENDAMENTE
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/25 Ministerul Educației
Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

1.

Anexa nr. 03 / 25 / 23 - Ministerul Majorarea cu suma 300.000,00 lei
Înfințare Gradiniță cu program
Educatiei
Înfințare Gradiniță cu program prelungit, comuna Vulcan, județul
prelungit, comuna Vulcan, județul Brașov
Brașov
Autor: sen. PSD Alexandru-Marius
Dunca

2.

Anexa 3/25 Ministerul Educației

Se suplimentează suma prevăzută în Reparații și modernizare scoala
anexa 3/25 pentru Ministerul clasele V-VIII, comuna Mociu, jud.
Educației, cu 5.257 mii lei.
Cluj. (există studiu geo, faza DTAC).
Valoare estimată 5.256.847,72 lei
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă
dep. PSD Patriciu-Andrei
bugetară la dispoziţia Guvernului
Achimaș-Cadariu

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
Propunem respingerea
amendamentului
întrucât potrivit art. 105
din Legea nr. 1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat
și nici
sursa de finanțare.
Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat .

3.

Anexa 3/25 Ministerul Educației

Se suplimentează suma prevăzută în Modernizare Scoala din localitatea
anexa 3/25 pentru Ministerul Poiana Horea, com Beliş, jud Cluj.
Educației, cu 1.213 mii lei.
200 mp. Valoare estimată 250.000
Eur, aprox 1.212.500 lei
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
dep. PSD Patriciu-Andrei
bugetară la dispoziţia Guvernului
Achimaș-Cadariu

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar, intrucat
intrucat
nu
se
precizeaza ce capitol
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.
În ceea ce priveşte sursa

Nr.
crt.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25 Ministerul Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

Se suplimentează suma prevăzută în Modernizare Grădinița Beliș, com.
anexa 3/25 pentru Ministerul Beliș, jud. Cluj. 250 mp. Valoare
Educației, cu 1.213 mii lei.
estimată 250.000
Eur,
aprox
1.212.500 lei
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
dep. PSD Patriciu-Andrei
bugetară la dispoziţia Guvernului
Achimaș-Cadariu

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
intrucat
nu
se
precizeaza ce capitol

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

5.

Anexa 3/25 Ministerul Educației

Se suplimentează suma prevăzută în Extindere Școala gimnazială ”Ștefan
anexa 3/25 pentru Ministerul Pascu” din localitatea Apahida, com
Educației, cu 8.681 mii lei.
Apahida, jud. Cluj. ( există SF).
Valoare estimată 8.680.586 lei
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
dep. PSD Patriciu-Andrei
bugetară la dispoziţia Guvernului
Achimaș-Cadariu

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De
altfel,
amendamentul
este

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
neclar, intrucat
intrucat
nu
se
precizeaza ce capitol
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

6.

Anexa 3/25 Ministerul Educației

Se suplimentează suma prevăzută în Construire
Școală gimnazială și
anexa 3/25 pentru Ministerul cantină S+P+E, Gradiniță cu
Educației, cu 18.450 mii lei.
program prelungit S+P, sală de sport
D, împrejmuire teren, racorduri și
Autori: sen. PSD Vasile Dîncu
branșamente, sat Chinteni, comuna
dep. PSD Patriciu-Andrei
Chinteni, județul Cluj. Valoare
Achimaș-Cadariu
estimată 18.450.000,00 +TVA lei
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul

Nr.
crt.

7.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3/ 25 Ministerul Educației / Capitol
5001 Cheltuieli Buget de Stat / Titlul VI
Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice/ Alin 15 Finanțarea cheltuielilor de
capital ale unităților de învățământ
preuniversitar

Majorarea cu suma de 5.236.000 lei
pentru realizarea obiectivului –
Construire Creșă cu regim de
înălțime
S+P+Etaj
parțial,
împejmuire teren, branșare la rețelele
edilitare existente și desființare
construcție
existentă.,
Com

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
Ministerului Educației.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar,
intrucat
nu
se
precizeaza ce capitol
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

Construire Creșă cu regim de
înălțime
S+P+Etaj
parțial,
împejmuire teren, branșare la rețelele
edilitare existente și desființare
construcție
existentă.,
Com
Dobroiești, jud. Ilfov.
Sursa de finanţare: majorarea

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât
creșele se
finanțează din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De
altfel,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Dobroiești, jud. Ilfov.
Autori: sen. PSD MIHAI AlfredLaurențiu-Antonio,
dep. PSD GHIȚĂ DanielFlorin

8.

Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educaţiei Anexa 3/25/02
– cu suma de 3000 mii lei în vederea
susținerii elevilor din județul
Suceava, pentru a participa la cursuri
remediale prin programul Şcoala
după Şcoală.
Autori: sen. PSD Ioan STAN
dep. PSD Mirela Elena ADOMNICĂI

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii
fiscale
în
urma
reorganizării ANAF, precum și sume
din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului.

amendamentul
este
neclar,
intrucat
nu
se
precizeaza ce capitol
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

România este pe primul loc în UE la
rata abandonului școlar. Tot mai
multe studii ne arată că în timpul
pandemiei prăpastia dintre elevii din
categorii vulnerabile și restul elevilor
a crescut.
Foarte mulți elevi nu au participat la
cursuri online și au de recuperat
foarte multe materii.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât
sursa
de
finanțare nu poate fi
avută în vedere.
De
amendamentul
neclar,

altfel,
este

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
dep. PSD Eugen BEJINARIU
dep. PSD Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
dep, PSD Gheorghe ȘOLDAN

9.

Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei
Naţionale/ Capitolul 6510, Grupa/Titlu 71,
articol 03, Titlul ”Reparaţii capitale
aferente activelor fixe”

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educaţiei Naţionale
Anexa 3/25/02 / Capitolul 6510,
Grupa/Titlu 71, articol 03, Titlul
”Reparaţii capitale aferente activelor
fixe” cu suma de 10.000 mii lei
pentru Reparaţii capitale aferente
activelor fixe.
Autori: sen. PSD Ioan STAN,
dep.PSD: Mirela Elena
ADOMNICĂI, Eugen BEJINARIU,
Vlad POPESCU,
Gheorghe ȘOLDAN

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

În acest context, propunem ca toți
elevii din județul Suceava, care sunt
în risc de a părăsi școala sau de a
rămâne repetenți, să beneficieze de
programul Școală după Școală,
conform art. 58 din Legea Educației
Naționale (LEN) din 2011. Astfel, să
li se asigure cursuri gratuite și o
masă diversificată după ore. În plus,
din aceste sume să poată fi plătiți și
profesorii care vor derula cursuri
remediale în timpul Programului
Școală după Școală.
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea
sumelor din Anexa 3/25/02 ca
urmare a implementării art. 8 a LEN
1/2011
–
creșterea
finanțării
educației la 5% din PIB pentru anul
2021.
În acest moment există mii de şcoli şi
grădiniţe în toată țara fără autorizaţie
de funcţionare.
Peste 100.000 de elevi sunt puși în
situația de a învăța în școli
nesigure(la
incediu,
cutremur,
alunecări de teren etc). Până la o
nouă tragedie, nimeni nu va spune
nimic despre clădirile care trebuie
reparate,
reconsolidate
sau
reconstruite de la zero.
În actualul context epidemiologic, o
parte
dintre
școli
trebuie

intrucat
nu
se
precizeaza ce capitol
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.

Nr.
crt.

10.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Legea bugetului de stat pe anul 2021
Conform Legii educației nr. 1/2011,
Ministerul Educației
„Pentru finanțarea educației naționale
Anexa 3/25/Sume alocate din bugetul de se alocă anual din bugetul de stat și
stat
din bugetele autorităților publice
locale minimum 6% din produsul
intern brut al anului respectiv”.
Astfel, bugetul alocat sistemului
educațional trebuie să fie de 6% din
PIB, respectiv 55 mld lei raportat la
proiecția bugetară aferentă anului
2021 a unui procent de minim 5% din
PIB, fiind necesară creșterea sumelor
alocate, de la 29 mld lei, cât sunt
alocate în prezent.

Autori: senatorii Claudiu
Rodica Boancă, Sorin
Evdochia Aelenei, Ionuț
Gheorghe Adrian Catană,

Târziu,
Lavric,
Neagu,
Andrei

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
redimensionate sau racordare la apă
curentă şi canalizare, acolo unde încă
sunt toalte în curte, iar apa potabilă
este cărată cu găleata de la zeci de
metri depărtare.
Sursa
de
finanţare:
Prin
redistribuirea sumelor din Anexa
3/25/02
ca
urmare
a
implementării art. 8 a LEN
1/2011 – creșterea finanțării
educației la 5% din PIB pentru
anul 2021.
Conform Legii educației nr. 1/2011,
„Pentru
finanțarea
educației
naționale se alocă anual din bugetul
de stat și din bugetele autorităților
publice locale minimum 6% din
produsul intern brut al anului
respectiv”. Astfel, bugetul alocat
sistemului educațional trebuie să fie
de 6% din PIB, respectiv 55 mld lei
raportat la proiecția bugetară aferentă
anului 2021 a unui procent de minim
5% din PIB, fiind necesară creșterea
sumelor alocate, de la 29 mld lei, cât
sunt alocate în prezent.

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa nu
poate fi avută în
vedere.
Astfel,
sumele prevăzute în
anexa 3/65 sunt
destinate
plătii
contribuției
României la bugetul
UE,
dobanzi
Sursa de finanțare:
aferente
datoriei
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor publice
și
alte
Acțiuni Generale
cheltuieli care nu
aparțin Ministerului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Hangan, Andrei Busuioc, Dorinel
Cosma, Valentin-Rică Cioromerlea,
Adrian Costea, Mircea Daneasă,
Sorin Mateescu
Grupul Parlamentar Alianța pentru
Unirea Românilor.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
Finanțelor.
De
asemenea,
precizăm că potrivit
art. 26 din Legea
privind
finanțele
publice
nr.
500/2002, ”Legile
bugetare cuprind: la
venituri, estimările
anului bugetar; la
cheltuieli, creditele
de angajament şi
creditele bugetare
determinate
de
autorizările
conţinute în legi
specifice,
în
structură funcţională
şi economică a
acestora”,
iar
amendamentul nu
precizează
repartizarea sumei
suplimentare

Nr.
crt.

11.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Legea bugetului de stat pe anul 2021
Ministerul Educației
Anexa 03/25/ 27/1

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

În condițiile pandemiei actuale,
sistemul de transport public a suferit
transformări cu efectul scăderii
mobilităţii populaţiei şi creşterii
dependenţei de transportul personal
Autor: Grupul Parlamentar Alianța sau privat. Lipsa fondurilor de la
nivel local a contribuit la deteriorarea
pentru Unirea Românilor.
fondului materialului rulant existent
sau a infrastructurii specifice. Nu în
ultimul
rând,
fragmentarea
serviciului de transport public la
nivelul zonelor urbane funcționale
(lipsa colaborării dintre autoritățile
publice locale) a condus la
ineficiența acestui serviciu public, în
raport cu cerințele din teritoriu.
Achizitia de noi autobuze școlare
încurajează participarea elevilor la
activitățile școlare, iar transportul
elevilor care fac naveta ar trebui să
fie o prioritate, existând pe raza
tuturor
unităților
teritorial
–
administrative microbuze școlare
care ar putea prelua transportul
elevilor navetiști. Aceasta ar avea un
efect direct asupra scăderii ratei
abandonului școlar în rândul elevilor
proveniți
din
medii
sociale
vulnerabile.
Se propune alocarea de fonduri în
cuantum de 500 mii lei pentru
Program multianual pentru achiziția
de microbuze/autobuze școlare.

Sursa de finanțare:
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor -

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Acțiuni Generale
Soluția digitală este necesară pentru Se
propune
funcționarea în bune condiții a respingerea
învățământului online și poate fi
întrucât sursa de
dezvoltată de Ministerul Educației.

12.

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Se propune alocarea de fonduri în
Ministerul Educației
cuantum de 300 mii lei pentru
Anexa 3/25/Sume alocate din bugetul de dezvoltarea unei platforme digitale
stat
controlate de Ministerul Educației,
finanțare nu poate
pentru utilizarea în cadrul Școlii online.
Sursa de finanțare:
fi avută în vedere,
Autor: senator Rodica BOANCĂ
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – De
altfel,
Acțiuni Generale
amendamentul
este
Grupul parlamentar al Alianței pentru
neclar, intrucat nu se
Unirea Românilor
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

13.

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Educației
Anexa nr. 3/ 25/27

Suma este necesară pentru majorarea
contravalorii bursei acordate elevilor
care optează pentru învățământ dual de la 200 la 600 lei - și pentru
atragerea a aproximativ 40.000 elevi
Autori: senatorii Claudiu-Richard în sistem dual, în vederea formării și
Târziu, Rodica Boancă, Sorin Lavric, integrării pe piața muncii din
Evdochia Aelenei, Ionuț Neagu, România.
Gheorghe Adrian Catană, Andrei
Hangan, Andrei Busuioc, Dorinel Sursa de finanțare:
Cosma, Valentin-Rică Cioromerlea, Anexa 3/65
Adrian Costea, Mircea Daneasă, Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Sorin Mateescu
Generale
Se propune alocarea de fonduri in
cuantum de 1.240 mii lei pentru
extinderea modelului de învăţământ
profesional dual la nivel național.

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
De
altfel,
amendamentul
este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

Nr.
crt.

14.

15.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Educației
Anexa nr. 3/ 25

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Educației
Anexa nr. 3/ 25

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Grupul Parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Se propune alocarea de fonduri în
cuantum de 4.800 mii lei pentru
crearea unui program integrat de
școală remedială.
Autori: senatorii Claudiu-Richard
Târziu, Rodica Boancă, Sorin Lavric,
Evdochia Aelenei, Ionuț Neagu,
Gheorghe Adrian Catană, Andrei
Hangan, Andrei Busuioc, Dorinel
Cosma, Valentin-Rică Cioromerlea,
Adrian Costea, Mircea Daneasă,
Sorin Mateescu
Grupul Parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Se propune alocarea de fonduri în
cuantum de 500 mii lei pentru
demararea unui program național
pentru achiziția de calculatoare noi și
tablete necesare digitalizării școlilor
și a Inspectoratelor Școlare Județene
Autori: senatorii Claudiu-Richard
Târziu, Rodica Boancă, Sorin Lavric,
Evdochia Aelenei, Ionuț Neagu,
Gheorghe Adrian Catană, Andrei
Hangan, Andrei Busuioc, Dorinel
Cosma, Valentin-Rică Cioromerlea,
Adrian Costea, Mircea Daneasă,
Sorin Mateescu

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Alocarea de fonduri este necesară
pentru demararea unui program de
școală remedială integrată și plata
profesorilor angrenați în școala
remedială.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât
sursa
de
finanțare nu poate fi
avută în vedere.

De
altfel,
Sursa de finanțare:
amendamentul
este
Anexa 3/65
neclar,
intrucat
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
intrucat
nu
se
Generale
precizeaza ce capitol
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.
Suma propusă este necesară pentru
implementarea
unui
program
național, în toate instituțiile de
învățământ din România, privind
securitatea cibernetică și protecția
utilizatorilor de internet adresat, cu
precădere, elevilor din ciclurile
primar, gimnazial și liceal. În cadrul
acestui program național, sunt vizate
următoarele măsuri: Actualizarea de
către
unitățile/instituțiile
de
învățământ a politicilor privind
siguranța pe internet pentru a reflecta
noua realitate a elevilor și studenților
care urmează cursurile de acasă;

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere
.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie

Nr.
crt.

16.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Legea Bugetului de Stat pe anul 2021
Ministerul Educației
Anexa nr. 3/ 25

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Achiziționarea și utilizarea de softuri suplimentat
Grupul Parlamentar al Alianței pentru de securitate care să identifice breșe
Unirea Românilor
și încercări de phishing în cadrul
rețelei de intranet a universității;
Achiziționarea de echipamente din
domeniul tehnologiei informației - IT
mobile, respectiv tablete cu acces la
internet, precum și a altor
echipamente electronice necesare
desfășurarii activitatii didactice si a
digitalizarii ISJ-urilor.
Sursa de finanțare:
Anexa 3/65
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale
Soluția digitală este necesară pentru Se
propune
funcționarea în bune condiții a respingerea
învățământului online și poate fi
întrucât sursa de
dezvoltată de Ministerul Educației.

Se propune alocarea de fonduri în
cuantum de 300 mii lei pentru
dezvoltarea unei platforme digitale
controlate de Ministerul Educației
Naționale, pentru utilizarea în cadrul
Școlii on-line.
Sursa de finanțare:
Fondul de rezerva al Guvernului
Autori: senatorii Claudiu-Richard
Târziu, Rodica Boancă, Sorin Lavric,
Evdochia Aelenei, Ionuț Neagu,
Gheorghe Adrian Catană, Andrei
Hangan, Andrei Busuioc, Dorinel
Cosma, Valentin-Rică Cioromerlea,
Adrian Costea, Mircea Daneasă,
Sorin Mateescu
Grupul Parlamentar al Alianței pentru

finanțare nu poate
fi avută în vedere,
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Unirea Românilor

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

17.

Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educaţiei Anexa 3/25/02
– cu suma de 3000 mii lei în vederea
susținerii elevilor din județul
Suceava, pentru a participa la cursuri
remediale prin programul Şcoala
după Şcoală.
Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI, deputat
PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat PSD/PPUSL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

România este pe primul loc în UE la
rata abandonului școlar. Tot mai
multe studii ne arată că în timpul
pandemiei prăpastia dintre elevii din
categorii vulnerabile și restul elevilor
a crescut.
Foarte mulți elevi nu au participat la
cursuri online și au de recuperat
foarte multe materii.
În acest context, propunem ca toți
elevii din județul Suceava, care sunt
în risc de a părăsi școala sau de a
rămâne repetenți, să beneficieze de
programul Școală după Școală,
conform art. 58 din Legea Educației
Naționale (LEN) din 2011. Astfel, să
li se asigure cursuri gratuite și o

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât
sursa
de
finanțare nu poate fi
avută în vedere.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar, intrucat
intrucat
nu
se
precizeaza ce capitol
sau titlu de cheltuieli ar
urma să fie suplimentat.

Nr.
crt.

18.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei
Naţionale/ Capitolul 6510, Grupa/Titlu 71,
articol 03, Titlul ”Reparaţii capitale
aferente activelor fixe”

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educaţiei Naţionale
Anexa 3/25/02 / Capitolul 6510,
Grupa/Titlu 71, articol 03, Titlul
”Reparaţii capitale aferente activelor
fixe” cu suma de 10.000 mii lei
pentru Reparaţii capitale aferente
activelor fixe.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

masă diversificată după ore. În plus,
din aceste sume să poată fi plătiți și
profesorii care vor derula cursuri
remediale în timpul Programului
Școală după Școală.
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea
sumelor din Anexa 3/25/02 ca
urmare a implementării art. 8 a LEN
1/2011
–
creșterea
finanțării
educației la 5% din PIB pentru anul
2021.

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela Elena ADOMNICĂI, deputat
PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad POPESCU, deputat PSD/PPUSL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

În acest moment există mii de şcoli şi
grădiniţe în toată țara fără autorizaţie
de funcţionare.
Peste 100.000 de elevi sunt puși în
situația de a învăța în școli
nesigure(la
incediu,
cutremur,
alunecări de teren etc). Până la o
nouă tragedie, nimeni nu va spune
nimic despre clădirile care trebuie
reparate,
reconsolidate
sau
reconstruite de la zero.
În actualul context epidemiologic, o
parte
dintre
școli
trebuie
redimensionate sau racordare la apă
curentă şi canalizare, acolo unde încă
sunt toalte în curte, iar apa potabilă
este cărată cu găleata de la zeci de
metri depărtare.
Sursa
de
finanţare:
Prin
redistribuirea sumelor din Anexa

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.

Nr.
crt.

19.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

3/25/02
ca
urmare
a
implementării art. 8 a LEN
1/2011 – creșterea finanțării
educației la 5% din PIB pentru
anul 2021.
Anexa nr. 3 / 25 / 02 – Ministerul Suplimentarea
finanțării
pentru Anexa nr. 3 / 25 / 02 – Ministerul Propunem respingerea
Educației
mașini, echipamente și mijloace de
Educației
amendamentului
transport cu suma de 120.000 mii lei.
amendamentul este
Masini, echipamente si mijloace de
Masini, echipamente si mijloace de neclar, intrucat nu se
transport
transport
Autor: INTOTERO Natalia-Elena
precizeaza capitolul şi
Grupul Parlamentar PSD
titlul de cheltuieli care
Capitolul 5001/grupa 71/articol 01/ alineat
Capitolul 5001/grupa 71/articol 01/
ar urma să fie
02 /TITLUL II.CREDITE BUGETARE
alineat 02 /TITLUL II.CREDITE
suplimentat și nici
BUGETARE
sursa de finanțare.

20.

Anexa nr. 3 / 25 / 01 – Ministerul Suplimentarea bugetului Ministerului
Educației
Educației cu suma de 6.288 mii lei, în
vederea formării și profesionalizării
Capitolul 5001/grupa 59/ TITLUL XI cadrelor didactice în domenii digitale
ALTE CHELTUIELI
și pedagogice.

21.

Anexa 3 / 25 / 02 – Ministerului Educației
Capitolul 6501 / Grupa 59 / Articolul 01 /
Indicator Burse

Anexa nr. 3 / 25 / 01 – Ministerul Propunem respingerea
Educației
amendamentului
amendamentul este
Capitolul 5001/grupa 59/ TITLUL neclar, intrucat nu se
XI ALTE CHELTUIELI
precizeaza capitolul de
cheltuieli care ar urma
Autor: INTOTERO Natalia-Elena
să fie suplimentat și
(PSD)
nici sursa de finanțare.
Grupul Parlamentar PSD
Suplimentarea bugetului Ministerului Anexa 3 / 25 / 02 – Ministerului Propunem respingerea
Educației cu suma de 121.741 mii lei. Educației
amendamentului
amendamentul este
Autori: INTOTERO Natalia-Elena Capitolul 6501 / Grupa 59 / Articolul neclar, intrucat nu se
(PSD)
01 / Indicator Burse
precizeaza titlul de
Grupul Parlamentar PSD
cheltuieli care ar urma
să fie suplimentat și

Nr.
crt.

22.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 3 / 25 / 02 – Ministerului
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articolul 01 /
Alineatul 63 / Indicator Transferuri de la
bugetul de stat către instituții de
învățământ superior de stat pentru
subvenționarea unor
cheltuieli
ale
căminelor și cantinelor studențești

23.

24.

Anexa 3/ 25 / Capitol 5001 / 20 / Titlu:
Bunuri și Servicii / II. Credite bugetare

Anexa 3/25 Ministerului Educaţiei,
Capitolul 5001, Grupa/Titlu 51, Articolul
01

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
nici sursa de finanțare.

Suplimentarea bugetului Ministerului Anexa 3 / 25 / 02 – Ministerului
Educației cu suma de 85.000 mii lei.
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articolul
Autori: INTOTERO Natalia-Elena 01 / Alineatul 63 / Indicator
(PSD)
Transferuri de la bugetul de stat către
Grupul Parlamentar PSD
instituții de învățământ superior de
stat pentru subvenționarea unor
cheltuieli ale căminelor și cantinelor
studențești

Propunem respingerea
amendamentului
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat și nici
sursa de finanțare.

Se propune suplimentarea cu suma de
100 mii lei pentru asigurarea
implementării PL-x nr. 520/2020 Proiect de Lege pentru modificarea
Legii nr. 269/2004 privind acordarea
unui sprijin financiar în vederea
stimulării
achiziționării
de
calculatoare.
Autor: Deputat Simona BucuraOprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD
Se alocă suma de 5.547,00 mii lei
pentru Fondul pentru subvenţionarea
Bibliotecilor Centrale Universitare

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât ptoiectul de
buget se întocmește pe
baza actelor normative
în vigoare.

Anexa 3/ 25 / Capitol 5001 / 20 /
Titlu: Bunuri și Servicii / II. Credite
bugetare

De altfel, nu se
precizeaza capitolul de
cheltuieli care ar urma
să fie suplimentat și
nici sursa de finanțare.

Motivație: În ceea ce priveşte dreptul Se
propune
studenţilor de a avea acces gratuit la respingerea
bibliotecile
universitare,
Legea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autor:
Oana Gianina Bulai Deputat PSD
Grupul Parlamentar al PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
prevede la articolul 202 alin. (1) lit.
b) - „principiul dreptului la asistenţă
si la servicii complementare gratuite
în învăţământul superior de stat exprimat prin: acces la principalele
cărţi de specialitate si publicaţii
ştiinţifice", iar Codul drepturilor si
obligaţiilor studentului adoptat prin
OMECTS nr. 3.666/2012 prevede la
art. art. 11 alin. (1) „Studentul
beneficiază de următoarele drepturi
în baza principiilor enunţate de
Legea nr. T/20H, cu modificările şi
completările ulterioare: [...] e) [...]
acces la toate materialele didactice
disponibile în mod gratuit în
bibliotecile universitare sau pe site-ul
facultăţii" şi art. 13 alin. (1)
„Studenţii beneficiază de gratuitate
pentru: [...] b) eliberarea actelor de
studii şi a celor care atestă statutul de
student ( [...] inclusiv cele pentru
accesul la bibliotecă)".
Deşi universităţile de stat din
România asigură în mare parte
dreptul de acces gratuit la materialele
didactice disponibile în bibliotecile
universitare, acest lucru se întâmplă
doar
pentru
bibliotecile
din
subordinea directă a universităţilor,
nu şi pentru Bibliotecile Centrale

întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
întrucât
sumele
propuse
prin
proiectul
de
buget
pentru
Ministerul Energiei
sau
Ministerul
Culturii au
fost
dimensionate
în
raport cu sarcinile
ce îi revin acestei
instituţii pe anul
2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Universitare (BCU) din subordinea
Ministerului Educaţiei si finanţate de
acesta, şi anume:
•Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I" din Bucureşti;
•Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga" din Cluj-Napoca;
•Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu" din Iaşi;
•Biblioteca Centrală Universitară
„Eugen Todoran" din Timişoara.
Situaţia se poate remedia uşor, la
momentul actual fiind doar necesară
alocarea fondurilor de la bugetul de
stat în acest sens. Prin raportare la
numărul total de studenţi fizici care
studiază în fiecare centru universitar
aferent BCU si costul unui
abonament anual este necesară
alocarea unui fond total de 5.547.222
de
lei
Bibliotecilor
Centrale
Universitare
din
subordinea
Ministerului Educaţiei pentru a
asigura studenţilor accesul gratuit la
resursele acestora.
Surse
de
finanţare:
scăderea
următoarelor
capitole
bugetare:
Ministerul
Energiei
(8101/55:
Comustibili si Energie): 5.547.222
lei (rămân 578.060.778 lei) sau
Ministerul Culturii (6701: Cultură,
Recreere si Religie): 5.547.222 de lei

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Nr.
crt.

25.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 3/25 Ministerului Educaţiei,
Capitolul 5001, Grupa/Titlu 51, Articolul
01

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

(rămân 888.743.778 lei).
Se alocă suma de 19.455,00 mii Motivație: Recomandările cu privire
lei pentru Fondul pentru finanţarea la activitatea CCOC-urilor vizează
serviciilor
de
Centrelor de Consiliere şi Orientare îmbunătăţirea
consiliere
şi
orientare
în
carieră,
în Carieră
începând cu alocarea unei finanţări
adecvate prin includerea unei
subvenţii unitare per student,
monitorizarea activităţilor CCOCAutori
urilor, asigurarea schimbului de bune
Oana Gianina Bulai Deputat PSD
practici între specialiştii în domeniu
Grupul Parlamentar al PSD
la nivel naţional şi internaţional şi
creşterea numărului de angajaţi din
cadrul CCOC-urilor (1).
ANOSR a solicitat în cadrul
campaniei „Educaţia la Guvernare!",
modificarea Metodologiei privind
funcţionarea CCOC-urilor, astfel
încât să existe cel puţin 1 consilier de
carieră sau psiholog la fiecare 500 de
studenţi şi alocarea de resurse
financiare
corespunzătoare
universităţilor pentru funcţionarea
CCOC prin subvenţii cu destinaţie
specială încadrate în finanţarea
complementară, precum şi instituirea
unei subvenţii pe student.
Pentru a asigura fondurile necesare
pentru o minimă finanţare relevantă
şi distinctă a CCOC-urilor, raportat
la numărul de studenţi fizici din anul
universitar 2019-2020, este necesar

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
întrucât
sumele
propuse
prin
proiectul
de
buget
pentru
Ministerul Apărării
Naționale
sau
Ministerul
Agriculturii
și
Dezvotării Rurale
au
fost
dimensionate
în
raport cu sarcinile
ce îi revin acestei
instituţii pe anul
2021.

Nr.
crt.

26.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei,
Capitolul 6501,Grupa/Titlu 59, Articolul
01 - Burse

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

un fond total de 19.455.014,5 de lei,
ce reprezintă 0,00171% din PIB-ul
prognozat pentru anul 2021. Aceste
sume ar trebui utilizate exclusiv
pentru activităţile desfăşurate cu
studenţii, excluzând componenta de
salarizare aflată momentan în
bugetele
consolidate
ale
universităţilor.
Surse de finantare:
Ministerul
Apărării (6500/01/01 Cheltuieli
social culturale): 19.455.015 lei
(rămân 5.322.397.985 lei) sau
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării
Rurale
(8000/01/52:
Acţiuni
economice): 19.455.015 lei (rămân
1.748.466.985 lei).
Se aloca suma de 1.134.677,00 mii Motivație:
Bursele
studenţeşti
lei pentru Bursele studenţeşti
reprezintă o măsură importantă de
stimulare a rezultatelor academice si
de suport a studenţilor din medii
Autori:
socio-economico
defavorizate.
Oana Gianina Bulai Deputat PSD
Amintim faptul că în anul 2019, rata
Grupul Parlamentar al PSD
abandonului timpuriu din sfera
educaţiei si formării (grupa de vârstă
18-24 de ani) a fost de 15,3% (media
UE: 10,3%). De asemenea, conform
Raportului
Comisiei
Europene
asupra României, integrarea limitată
în cadrul ocupării forţei de muncă, al
educaţiei, al sănătăţii şi al serviciilor
sociale nu permite o incluziune

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
întrucât
sumele
propuse
prin
proiectul
de
buget
pentru
Ministerul Apărării
Naționale
sau
Ministerul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

durabilă a diverselor grupuri
defavorizate pentru a ocupa locuri de
muncă şi a evita excluderea socială.
Totodată, România are un număr
mare de persoane care trăiesc în risc
de sărăcie sau excludere socială - un
român din trei este încă în pericol de
sărăcie si excludere socială.
Deşi cuantumul minim al bursei
sociale ar trebui să crească la nivel
naţional, bursierii statului român
continuă a fi discriminaţi din acest
punct de vedere. Discrepanţele dintre
studenţii români şi bursierii statului
român în ceea ce priveşte bursele de
care beneficiază au crescut dramatic
în urma creşterii alocării bugetare
pentru burse/student bugetat de la 69
la 201 lei şi cu atât mai mult a
identificării cuantumului minim al
unei burse la nivel naţional de către
CNFIS la 700 de lei, dat fiind faptul
că bursele de care beneficiază
studenţii bursieri ai statului român nu
au crescut din anul 2008. Bursa de
care beneficiază aceştia în prezent
este de 65 de euro pentru ciclul
licenţă, 75 de euro pentru ciclul de
master, respectiv 85 de euro pentru
studenţii doctoranzi. În prezent, nicio
bursă oferită studenţilor din România
nu ar trebui să poată fi mai mică de

Agriculturii
și
Dezvotării Rurale
au
fost
dimensionate
în
raport cu sarcinile
ce
le
revin
acestor
instituţii
pe anul 2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
cuantumul minim pentru studenţii
români,, asistând astfel la o situaţie
de
discriminare
şi
puternică
inechitate pentru studenţii bursieri ai
statului român.
Pentru
a
asigura
creşterea
cuantumului minim al unei burse,
ţinând cont de numărul actual de
burse, şi pentru asigurarea unor burse
egale cu cele ale studenţilor români
pentru bursierii statului român, este
necesară creşterea subvenţiei/student
bugetat pentru fondul de burse de la
201 la 242 de lei/lună/pe toată durata
anului universitar (12 luni)/student
de la învăţământul cu frecvenţă, fără
taxă de studii.
Având în vedere necesitatea creşterii
subvenţiei până la 242 de lei,
fondurile alocate burselor cresc de la
726.754.896 de lei la 874.998.432 de
lei (pentru un număr de 301.308
studenţi bugetaţi - 1 octombrie
2019), ceea ce înseamnă o creştere
de 20,4%. În continuare, creşterea
cuantumului burselor de care
beneficiază bursierii statului români
de la 65 de euro şi 75 de euro până la
700 de lei - în cazul studenţilor de la
ciclurile de licenţă şi masterat, şi de
la 85 de euro la 1.550/1.800 de lei în cazul studenţilor-doctoranzi, ar

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

reprezenta o majorare de la
16.511.064 de lei la 34.895.472 de
lei, respectiv o creştere de 111,35%.
În
vederea
implementării
propunerilor ANOSR este necesară o
creştere a bugetului de stat alocat
către
bursele
studenţeşti
cu
121.741.904 de lei sau 0,0107% din
PIB.
Surse
de
finanţare:
scăderea
următoarelor
capitole
bugetare:
Ministerul Apărării (6500/01/01:
Cheltuieli
social
culturale):
121.741.904
lei
(rămân
5.220.111.096 lei) sau Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(8000/01/52: Acţiuni economice):
121.741.904
lei
(rămân
1.646.180.096 lei).

27.

Anexa 3/25 Ministerului Educaţiei,
Capitolul 5001, Grupa/Titlu 51, Articolul
01, Alineatul 63 -

Se alocă suma de 271.863,00
mii lei pentru Transferuri de la
bugetul de stat către instituţii de
învăţământ superior de stat pentru
subvenţionarea unor cheltuieli ale
căminelor si cantinelor studenţeşti

Subvenţia cămine-cantine reprezintă
o formă de sprijin importantă pentru
studenţii căminizaţi întrucât acoperă
o parte din cheltuielile căminelor şi a
cantinelor asigurând astfel preţuri de
cazare şi masă mai accesibile pentru
studenţi. Din punctul de vedere al
evoluţiei anuale a fondului total
alocat subvenţiei pentru cămine şi
cantine, cea mai mare scădere s-a

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de
finanțare nu poate
fi avută în vedere,
întrucât
sumele
propuse
prin
proiectul
de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autori:
Oana Gianina Bulai Deputat PSD
Grupul Parlamentar al PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

înregistrat în anul 2009, de -30,93%.
La polul opus, cea mai mare creştere
a avut loc în anul 2019, cu 17,44%.
În anul 2014, suma totală alocată a
crescut cu 13,18%, în urma unor
demersuri ale ANOSR care s-au
finalizat cu proteste în mai multe
centre
universitare
din
ţară,
organizate pe 13 octombrie 2013. În
continuare, au fost înregistrate
creşteri si scăderi ale alocării
bugetare, cum ar fi scăderea de
8,67% din 2016 şi creşterea de
6,08% din 2017, însă nu au fost
înregistrate creşteri care ar avea un
impact semnificativ asupra situaţiei
actuale privind calitatea locurilor de
cazare şi numărul acestora.
Din această perspectivă, în 2020
subvenţia acordată reprezintă doar
32,67% din valoarea indexată
acordată în anul 2008. Pornind de la
în calcul ce ia în considerare
creşterile salariale şi rata inflaţiei,
raportate la sumele alocate în anul
2008, fondurile alocate subvenţiei
cămine cantine ar trebui să reprezinte
cel puţin 526.754.848,32 de lei.
Astfel, pentru 2021 propunem o
creştere egală cu un sfert din
diferenţa dintre suma necesară şi
suma alocată în prezent.

buget
pentru
Ministerul
Finanțelor
–
Acțiuni Generale
sau
Ministerul
Energiei au fost
dimensionate
în
raport cu sarcinile
pe anul 2021.
De
altfel,
amendamentul
este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

Nr.
crt.

28.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de 60
mii lei pentru proiectul - Achiziție
echipamente
din
domeniul
tehnologiei IT, Comuna Pietroasele,
Județul Buzău
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat
PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Surse
de
finanţare:
scăderea
următoarelor
capitole
bugetare:
Ministerul Finanţelor - Acţiuni
Generale (5100/0130: Dobânzi):
84.963.712
de
lei
(rămân
15.915.015.288 lei) sau Ministerul
Energiei
(8000/01:
Acţiuni
economice): 84.963.712 lei (rămân
719.279.288 lei).
În contextul pandemic, desfășurarea
cursurilor școlare online obligă
Ministerul Educației să pună la
dispoziția elevilor și cadrelor
didactice echipamente IT necesare
desfășurării procesului de învățământ
online.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Se
propune
respingerea
întrucât
nu
se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în

Nr.
crt.

29.

30.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
cursul
bugetar

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de 16
mii
lei
pentru
proiectul
Achiziționarea
de
tablete
și
dispozitive
electronice
pentru
unitățile de învățământ din comuna
Cernătești, Județul Buzău.
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat
PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

În contextul pandemic, desfășurarea
cursurilor școlare online obligă
Ministerul Educației să pună la
dispoziția elevilor și cadrelor
didactice echipamente IT necesare
desfășurării procesului de învățământ
online.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

exerciţiului

Se
propune
respingerea
întrucât
nu
se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

Se propune suplimentarea bugetului În contextul pandemic, desfășurarea Se
propune
Ministerului Educației cu suma de 50 cursurilor școlare online obligă respingerea
mii lei pentru proiectul - Achiziția de Ministerul Educației să pună la
întrucât
nu
se

Nr.
crt.

31.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

echipamente
din
domeniul
tehnologiei IT mobile, respectiv
tablete, echipamente și dispozitive
necesare activității didactice, comuna
Merei, Județul Buzău
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat
PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

dispoziția elevilor și cadrelor
didactice echipamente IT necesare
desfășurării procesului de învățământ
online.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de 48
mii lei pentru proiectul - Dotarea
Școlii Gimnaziale ”Înv. Clemența
Beșchea”
comuna
Mărăcineni,
județul Buzău, cu dispozitive și
echipamente necesare prevenirii
răspândirii infecției cu SARS COV2,
UAT Mărăcineni, Județul Buzău.
Autori

În contextul pandemic, desfășurarea
cursurilor școlare online obligă
Ministerul Educației să pună la
dispoziția elevilor și cadrelor
didactice echipamente IT necesare
desfășurării procesului de învățământ
online.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

Se
propune
respingerea
nu
se
întrucât

În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat
În ceea ce priveşte sursa

Nr.
crt.

32.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de finanţare, aceasta nu
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Capitol 50.01
poate fi avută în vedere
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
deoarece Fondul de
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat
rezervă bugetară la
PSD
dispoziţia Guvernului
Lucian Romașcanu, senator PSD
prevăzut în proiectul
Liliana Sbîrnea, senator PSD
bugetului de stat pe
Grup Parlamentar PSD
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar
Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de
341 mii lei pentru proiectul Achiziție
tablete
școlare
și
echipamente electronice, comuna
Grebănu, județul Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat
PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

În contextul pandemic, desfășurarea
cursurilor școlare online obligă
Ministerul Educației să pună la
dispoziția elevilor și cadrelor
didactice echipamente IT necesare
desfășurării procesului de învățământ
online.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
întrucât
nu
se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

33.

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de 11
mii lei pentru proiectul - Achiziția de
echipamente
din
domeniul
tehnologiei IT mobile, respectiv
tablete, echipamente și dispozitive
necesare activității didactice, comuna
Săhăteni, județul Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat
PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

În contextul pandemic, desfășurarea
cursurilor școlare online obligă
Ministerul Educației să pună la
dispoziția elevilor și cadrelor
didactice echipamente IT necesare
desfășurării procesului de învățământ
online.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
întrucât
nu
se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
cursul
bugetar

exerciţiului

34.

Anexa nr.3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune suplimentarea veniturilor
Ministerului Educației, cu suma
226.376 mii lei pentru proiecte de
investiții în comuna Pesac, județul
Timiș.
Suma este alocată extinderii,
modernizării și dotării Școlii
Gimnaziale Maria Brindea, com
Pesac, Timiș
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Grupul parlamentar PSD

Pentru ca procesul educațional să se
desfășoare în condiții optime,
infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită pentru a asigura elevilor
toate condițiile necesare învățării și
dezvoltării.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat

35.

Anexa nr.3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune suplimentarea veniturilor
Ministerului Educației, cu suma de
4.900 mii lei pentru proiectul de
investiții” Construire Creșă” în
comuna Sag, jud. Timiș.
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD

Asigurarea infrastructurii școlare este
obligatorie pentru buna desfășurare a
procesului educațional.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât
creșele
se
finanțează din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat .

Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

36.

Anexa nr.3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune suplimentarea veniturilor
Ministerului Educației, cu suma de
6.800 mii lei - Construire clădire
Grădinița cu 6 grupe cu program
prelungit și cu bucătărie proprie, cu
regim de înălțime P+2E in localitatea
Sag, comuna Sag, jud. Timiș
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Asigurarea infrastructurii școlare este Propunem respingerea
obligatorie pentru buna desfășurare a amendamentului
procesului educațional.
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
Sursă de finanțare:
cheltuielile de capital
Realocare din Fondul de rezervă al ale
unităților
de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni învățământ
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, preuniversitar
se
Capitol 50.01.
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie.

37.

Anexa nr.3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune suplimentarea veniturilor
Ministerului Educației, cu suma de
12.300 mii lei pentru proiecte de
investiții în comuna Tomnatic, jud.
Timiș, respectiv pentru - Construire
Școală Gimnazială cu clasele I-VIII
în regim de înălțime P+P2E și
demolare construcții vechi.
Autori:

Asigurarea unei infrastructuri școlare
sigure și durabile este obligatorie
pentru buna desfășurare a procesului
educațional.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
Sursă de finanțare:
ale
unităților
de
Realocare din Fondul de rezervă al învățământ
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni preuniversitar
se
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, asigură din bugetele

Nr.
crt.

38.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sebastian Răducanu – senator PSD
Capitol 50.01
Eugen Dogariu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat
PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat
PSD
Grupul parlamentar PSD

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de
84,2 mii lei pentru „Dotarea unităților
de învățământ și a elevilor și orașul
Segarcea cu echipamente mobile din
domeniul tehnologiei informației și
echipamente/dispozitive electronice”.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat .

Îmbunătățirea infrastructurii școlare Se
propune
este esențială desfășurării procesului respingerea
educațional.
întrucât
nu
se
precizeaza capitolul şi
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al titlul de cheltuieli care
urma să fie
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni ar
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, suplimentat
Capitol 50.01
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

39.

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de
3443 mii lei pentru „Construire
grădiniță în orașul Segarcea, județ
Dolj”
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Îmbunătățirea
și
crearea Propunem respingerea
infrastructurii școlare este esențială amendamentului
desfășurării procesului educațional.
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al ale
unităților
de
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni învățământ
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, preuniversitar
se
Capitol 50.01
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat .

40.

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune alocarea sumei de 335
mii lei pentru proiectul Reabilitare,
modernizare, dotare Scoala generala
localitatea Pișcari, comuna Terebești
județul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită în această localitate
pentru desfășurarea în condiții
optime a procesului educațional.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
Sursă de finanțare:
ale
unităților
de
Realocare din Fondul de rezervă al învățământ
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni preuniversitar
se
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, asigură din bugetele

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Capitol 50.01

41.

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se propune alocarea sumei de 260
mii lei pentru proiectul Reabilitare,
modernizare și dotare Gradinița cu
program normal, localitate Pișcari,
comuna Terebești, județul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

42.

Anexa 3/25
Educației

Se
suplimentează
Ministerului
Educației

–

bugetul

Ministerului

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat .

Infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită în această localitate
pentru desfășurarea în condiții
optime a procesului educațional.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
Sursă de finanțare:
ale
unităților
de
Realocare din Fondul de rezervă al învățământ
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni preuniversitar
se
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, asigură din bugetele
Capitol 50.01
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat .

bugetul Comuna Repedea din județul Propunem respingerea
pentru Maramureș necesită bani de la amendamentului

Nr.
crt.

43.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 3/25
Educației

–

bugetul

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
cofinanțarea de la bugetul național a
proiectul „Grădinița cu program
normal
Repedea"
în
comuna
Repedea, județul Maramureș cu
valoarea de 200 mii lei
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Ministerului Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Educației cu suma de
1500 mii lei pentru - Reabilitarea
termică
și
renovarea
Școlii
Gimnaziale din comuna Botiza,
județul Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

bugetul național pentru cofinanțarea întrucât art. 105 din
proiectului „Grădinița cu program Legea
nr.
1/2011,
normal Repedea".
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
Sursa de finanțare:
învățământ
Realocare din Fondul de rezervă al preuniversitar
se
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni asigură din bugetele
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, locale și nu din bugetul
Capitol 50.01
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat
Copiii sunt viitorul oricărei țări, iar
investițiile în educație sunt mereu
necesare, pentru că nu putem pune
un preț pe educație. Ca urmare, sunt
necesare lucrările de reabilitare și
renovare a școlii gimnaziale din
comuna Botiza, județul Maramureș.

Propunem respingerea
amendamentului
întrucât art. 105 din
Legea
nr.
1/2011,
cheltuielile de capital
ale
unităților
de
învățământ
preuniversitar
se
Sursa de finanțare:
asigură din bugetele
Realocare din Fondul de rezervă al locale și nu din bugetul
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Ministerului Educației.
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, De altfel,
Capitol 50.01
amendamentul este
neclar, intrucat nu se

Nr.
crt.

44.

45.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa nr. 3 / 25 / 23

Anexa nr. 3 / 25 / 23

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat

Alocare credite bugetare în cuantum
de 242 mii lei pentru Dotarea cu
materiale și echipamente sanitare a
școlii gimnaziale ”Marțian Negrea”
din Valea Viilor”, com Valea Viilor,
jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD Bogdan Gheorghe Trif
Grup Parlamentar PSD

Având în vedere condițiile de
protecție sanitară impuse de
pandemia COVID, pentru siguranța
sanitară a cadrelor didactice și a
elevilor, sunt necesare achiziționarea
de materiale dezinfectante , igienicosanitare și echipamente de uz sanitar.

Alocare credite bugetare în cuantum
de 307 mii lei pentru Achiziția de
echipamente si dispozitive pentru
elevi și cadre didactice în vederea
desfășurării învățământului on-line,
com Valea Viilor, jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe Trif
Grup Parlamentar PSD

Este necesară digitalizarea sistemului
educațional, achiziția de tablete și de
sistem IT, în vederea asigurării
condițiilor pentru desfășurarea
învățământului online în școlile din
comună.

Se
propune
respingerea
nu
se
întrucât
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

Sursa de finanțare:
Realocare din bugetul Ministerului De asemenea, potrivit
Finanțelor Publice - Acțiuni generale Legii nr 1/2011, dotarea
scolilor se asigură din
bugetele locale

Se
propune
respingerea
nu
se
întrucât
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

Sursa de finanțare:
Realocare din bugetul Ministerului
Finanțelor Publice - Acțiuni generale De asemenea, potrivit
Legii nr 1/2011, dotarea

Nr.
crt.

46.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa A3_25_50
Ministerul Educației și Cercetării

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
scolilor se asigură din
bugetele locale

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 48.829 mii lei + TVA pentru
realizarea obiectivului: Reabilitare
Facultatea de Medicină și Farmacie
(Universitatea din Oradea) și
reamenajarea podului pentru spații de
învățământ, Piața 1 Decembrie, nr.10,
Oradea
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:
Facultatea de Medicină și Farmacie
este o instituție fanion a Universității
din Oradea, atrăgând, prin calitatea
actului educativ, un număr tot mai
mare de studenți din țară și din
străinătate având astfel un impact
pozitiv considerabil la nivelul
economiei și a vieții sociale și
științifice din municipiul Oradea.
Din acest motiv este imperios
necesară susținerea lucrărilor de
reabilitare și reamenajare a clădirii
unității de învățământ pentru care se
solicită finanțarea.
SURSA DE FINANȚARE: Fondul
de rezervă aflat la dispoziția primului
ministru

Se
propune
respingerea
întrucât
nu
se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat

Fondul de rezervă
bugetară
la
dispoziţia
Guvernului înscris
în proiectul de buget
pe anul 2021 se va
utiliza
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute,
apărute în timpul
exerciţiului bugetar,
pe bază de hotărâre
de Guvern conform
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
art.30(2) din Legea
privind
finanţele
publice nr.500/2002,
cu modificările şi
completările
ulterioare.

47.

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se suplimentează bugetul cu suma de
335 mii lei pentru dotarea școlii
gimnaziale Golești , comuna Golești,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Infrastructura
școlară
trebuie Se
propune
îmbunătățită în această localitate respingerea
pentru desfășurarea în condiții
întrucât
nu
se
optime a procesului educațional.
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
Sursă de finanțare:
urma să fie
Realocare din Fondul de rezervă al ar
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni suplimentat
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
În ceea ce priveşte sursa
Capitol 50.01
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
bugetar

48.

Anexa 3/25 – bugetul Ministerului
Educației

Se suplimentează bugetul cu suma de
700 mii lei pentru dotarea cu
echipamente tehnologice pentru
Școlile Vulcaneasa 1 și 2, Roșioara,
Livada, Mera 2, comuna Mera,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

49.

Anexa nr.3/25 – Bugetul Ministerului

Se suplimentează bugetul cu suma de

Infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită în această localitate
pentru desfășurarea în condiții
optime a procesului educațional.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se
propune
respingerea
nu
se
întrucât

Îmbunătățire infrastructură școlară.

Se

precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

propune

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

450 mii lei pentru amenajare și dotare Sursă de finanțare:
Grădinița Burca1, comuna Vidra,
Realocare din Fondul de rezervă al
județul Vrancea.
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Autor:
Capitol 50.01
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)
respingerea
întrucât
nu

se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar
urma să fie
suplimentat
În ceea ce priveşte sursa
de finanţare, aceasta nu
poate fi avută în vedere
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat şi
se va utiliza pentru
finanţarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
cursul
exerciţiului
bugetar

50.

Anexa 3/25 – Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Se suplimentează bugetul cu suma de
300 mii lei pentru construire piață de
comercializare produse locale ,
comuna Vintileasca, județul Vrancea.
Autor:

Încurajarea dezvoltării economice a Se
propune
producătorilor locali.
respingerea întrucât

Fondul de rezervă
Sursă de finanțare:
la
Realocare din Fondul de rezervă al bugetară
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

Nr.
crt.

51.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa nr.3/25 – Bugetul Ministerului
Educației

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

generale,
50.01, Anexa 3/65/01, dispoziţia
Capitol 50.01
Guvernului

Se suplimentează bugetul cu suma de
1.414 mii lei pentru construire și
dotare After School, comuna
Vârteșcoiu, județul Vrancea.

Îmbunătățire infrastructură școlară

înscris
în proiectul de buget
pe anul 2021 se va
utiliza
pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute,
apărute în timpul
exerciţiului bugetar,
pe bază de hotărâre
de Guvern conform
prevederilor
art.30(2) din Legea
privind
finanţele
publice nr.500/2002,
cu modificările şi
completările
ulterioare.

Propunem respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
întrucât art. 105 din
Realocare din Fondul de rezervă al Legea
nr.
1/2011,
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni cheltuielile de capital

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt. comisii)

generale,
50.01, Anexa 3/65/01, ale
unităților
de
Capitol 50.01
învățământ
preuniversitar
se
asigură din bugetele
locale și nu din bugetul
Ministerului Educației.
De altfel,
amendamentul este
neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi
titlul de cheltuieli care
ar urma să fie
suplimentat

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/26 Ministerul Sănătății

Nr.
crt.

1.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
(autor, apartenenţă politică)
af/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii/
Capitolul 5001/ Grupa51/ Articol 02/
Se propune suplimentarea sumelor
la
Anexa
3/26/02/
Alineat
12/
Transferuri
pentru prevăzute
Ministerului
Sănătății / Capitolul
finanţarea investiţiilor la spitale
5001/Grupa51/ Articol 02/ Alineat
12/Transferuri
pentru
finanțarea
investițiilor la spitale cu suma de
100.000 mii lei pentru lucrările de
construire la Spitalele Regionale
Clinice de Urgență din Cluj, Craiova și
Iași.

Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Pentru aceste spitale există acceptul
Comisiei Europene. În iulie 2020 sa obținut acceptul Comisiei
Europene și pentru Spitalul
Regional de Urgenta Craiova.
Pentru acest spital s-a semnat în
aprilie 2020 contractul de finanțare
cu Ministerul Dezvoltării.

Amendament respins la
vot.

Spitalul Regional de Urgenta Iași
are faza de proiect
aproape
finalizată Proiectul va costa peste
500 milioane euro, suma fiind
asigurată
prin
investiții
guvernamentale
și
prin
împrumuturi BEI. Pentru acest
spital prin HG nr.290/mai 2019 au
fost aprobați indicatori tehnoeconomici.

Se propune respingerea
întrucât:
Sursa
de
finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.

Finanțarea lucrărilor la
cele trei spitale regionale
nu se asigură de la poziția
51.02.12
˝Transferuri
pentru
finanţarea
investiţiilor la spitale˝ ci de
Pentru Spitalul Regional de la poziția 58.01 ˝Programe
Urgență Cluj, Comisia Europeană a din Fondul European de

aprobat o investiție în valoare de 47

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

de milioane de euro din Fondul Dezvoltare Regională˝ .
European de Dezvoltare Regională.
Studiul de fezabilitate a fost
aprobat in august 2019.

Sursa de finanțare: Realocare din
Fondul de Rezervă al Guvernului,
Bugetul MFP- Acțiuni Generale,
Cod 50.01.

2.

Anexa nr. 3/26/29 privind Bugetul Pentru anul 2021, în Proiectul de buget
Ministerului Sănătății, Cod obiectiv sunt prevăzute credite de angajament și
1139 Institutul Regional de Oncologie credite bugetare de 1524 mii lei.
Timișoara
Se majorează propunerea de buget cu
privire la creditele de angajament și
creditele bugetare pentru anul 2021
pentru Institutul Regional de Oncologie
Timișoara cu suma de 10.000 mii lei.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD

Sumele sunt necesare pentru că în
anul 2021 studiile de fezabilitate
vor fi actualizate, în urma licitației
D.S.P. Timiș din anul 2020 pentru
„Actualizarea expertizei tehnice,
inclusiv studiul topografic și studiul
geotehnic
și
de
actualizare/elaborare studiu de
fezabilitate” ceea ce creează
condițiile
pentru
începerea
construcției.

Amendament respins la
vot.
Se
propune
întrucât:

respingerea

Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea
fondurilor
între proiectele înscrise în
programul de investiţii
revine
ordonatorului
Sursa de finanțare: realocare din principal
de
credite,
bugetul Ministerului Sănătății
potrivit Legii nr. 500/2002
privind finantele publice,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.
Sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Sebastian Răducanu – senator PSD

nu se specifică capitolul
bugetar,
articolul
şi
alineatul de la care se
propune realocarea.

Grupul parlamentar PSD

3.
Modernizarea
și
reabilitarea
infrastructurii sanitare
Anexa 3/26, Bugetul Ministerului
Sănătății, Cheltuieli de capital cod
Se propune suplimentarea creditelor de
5000.70
angajament cu suma de 980.000 mii lei
și a creditelor bugetare cu 400.000 mii
lei pentru realizarea a 200 de centre
medicale comunitare și a 50 de centre
de așistență medicală de specialitate

Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD
Grup parlamentar PSD

4.

Anexa

3/26,

Bugetul

Motivaţia respingerii

Amendament respins la
vot.
Suplimentarea este necesară pentru
realizarea Rețelei Naționale de
Centre Medicale Comunitare și a
Rețelei Naționale de centre de
asistență medicală de specialitate
astfel încât asistența medicală de
specialitate să fie acordată în faza
prespitalicească și astfel să se
degreveze spitalele de o mare parte
din efortul depus pentru asigurarea
acestui tip de asistență.

Sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
nu se specifică ordonatorul
principal
de
credite,
capitolul bugetar, articolul
şi alineatul.

Totodată,
potrivit
prevederilor
art.17 al
Legii nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
cu
modificările
și
completările ulterioare, în
timpul dezbaterilor în
Sursa de finanțare: Recuperare Parlament nu pot fi
arierate BS (21 miliarde lei aprobate amendamente la
conform Buletin Fiscal ANAF, legile bugetare anuale,
care determină majorarea
Trim III 2020).
nivelului
deficitului
bugetar.

Ministerului Se propune suplimentarea creditelor de Suplimentare este necesară pentru Amendament respins la

Nr.
crt.

5.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
af/
grupa/titlul/articol/alineat
Sănătății, Capitolul 51, Titlul VI - angajament cu suma de 3.648.833 mii urgentarea modernizării și dotării
Transferuri
către
unități
ale lei și a creditelor bugetare cu suma de spitalelor.
administrației
publice
(pentru 3.474 .339 mii lei.
Sursa de finanțare: creșterea
finanțarea investițiilor în spitale)
colectării, reducerea evaziunii
fiscale cu impact în majorarea
Autori:
veniturilor bugetare.
Ion Marcel Ciolacu – deputat PSD
Sursa de finanțare: Recuperare
Grup parlamentar PSD
arierate BS (21 miliarde lei
conform Buletin Fiscal ANAF,
Trim III 2020).

Ministerului Sănătăţii

Se propune alocarea sumei de 1.000
mii lei pentru amenajarea, dotarea şi
Anexa 3/26/02/cap 5001/grupa 51/art.
plata personalului în vederea
02/alin. 24
înfiinţării unui Compartiment de
Primiri Urgenţe în localitatea Podu
Transferuri pentru finanţarea
Turcului, comuna Podu Turcului,
investiţiilor la spitale
judeţul Bacău.

Propunerea se bazează pe date
socio-gografice specifice zonei, ţine
cont de nivelul morbidităţilor ce
afectează populaţia şi incidenţa
evenimentelor ce necesită îngrijiri
medicale de urgenţă. Localitatea
Podu Turcului este situată în SudEstul judeţului Bacău, în imediata

Motivaţia respingerii

vot.
Sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
nu se specifică capitolul
bugetar,
articolul
şi
alineatul.
Totodată,
potrivit
prevederilor
art.17 al
Legii nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
cu
modificările
și
completările ulterioare, în
timpul dezbaterilor în
Parlament nu pot fi
aprobate amendamente la
legile bugetare anuale,
care determină majorarea
nivelului
deficitului
bugetar.
Amendament respins la
vot.
Sursa
de
finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autori:
Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță
Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-Mihaela Purcărin
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

apropiere a limitei cu judeţele urgente și neprevăzute
Vaslui şi Vrancea, şi la mică apărute în cursul anului
distanţă de judeţul Galaţi. 13 bugetar.
localităţi din judeţul Bacău, dar şi
alte 20 de localităţi din cele patru
judeţe, cu o populaţie de circa
50.000 de locuitori, sunt legate de
Podu Turcului prin drumuri
naţionale şi judeţene modernizate,
ceea ce permite un acces rapid în
toate
direcţiile.
Îmbătrânirea
accentuată a populaţiei, condiţiile
de viaţă precare, lipsa unor
programe eficiente de prevenţie şi a
asistenţei medicale de calitate sunt
factori care au determinat creşterea
morbidităţii în zonă, implicit nevoia
unor îngrijiri specifice medicinei de
urgenţă. Circulaţia rutieră tot mai
intensă din zonă şi dezvoltarea
activităţilor economico-sociale au
cauzat evenimente tragice, care au
necesitat transportul victimelor la
mari distanţe pentru acordarea
îngrijirilor de urgenţă.
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la

Nr.
crt.

6.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii

Se propune alocarea
sumei de
69.794,000 mii lei pentru lucrări de
modernizare a Blocului operator al
Spitalului Județean de Urgență
Bacău, astfel:

cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 24/
Transferuri pentru finanţarea
investiţiilor la spitale

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

dispoziția Guvernului
Având
în
vedere
contextul
pandemic de infecții virale cu noul
coronavirus și, mai ales, al situației
epidemiologice
internaționale,
naționale, regionale și locale,
devine imperios necesar realizarea
- amenajarea și dotarea a 10 săli de
unor demersuri de limitare a
operație;
efectelor pandemiei prin creșterea
și
îmbunățirea
amenajarea
și
dotarea capacității
infrastructurii
medicale
locale.
compartimentului de sterilizare;
- asigurarea suportului tehnic necesar
bunei funcționări a blocului operator si
asigurarea circuitelor funcționale, în
conformitate cu prevederile legale;
- asigurarea unui nivel de finisare care
asigură condițiile de funcționare și
asigurarea nivelului de asepsie optim;
asigurarea
fluxurilor
privind
funcționarea secției și separarea
circuitelor curate de cele murdare;

In acest sens, obiectivul de
investiții reprezentând clădirea
fostului Spital municipal Bacău,
obiectiv aflat în parțială conservare
și parțial amenajat în vederea
asigurării asistenței medicale în
context epiodemiologic COVID-19
este necesar a fi edificat printr-un
grafic
accelerat
în
vederea
asigurării
condițiilor
necesare
susținerii actului medical de suport
COVID-19.

- asigurarea unor sisteme adecvate de
instalații pentru asigurarea clasei de
curățenie, precum și asigurarea unor Acest demers are drept scop
sisteme de protecție, avertizare și îmbunătățirea și modernizarea
comunicare specifice;
sălilor de operații, creșterea
- asigurarea tuturor utilităților specifice: gradului de confort și a calității

Amendament respins la
vot.
Sursa
de
finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

energie electrică (inclusiv sistemele de serviciilor de specialitate și
funcționare în caz de avarie) fluide îndeplinirea cerinșeklor legislației
medicale, apă și canalizare;
specific în vigoare în vederea
funcționării în parametrii optimi.
- dotarea cu echipamente tehnologice
necesare funcționării blocului operator
(centrale de tratare a aerului, chiller,
centrale termice, grupuri electrogene,
UPS-uri, compresoare, echipamente de
avertizare incendiu, de desfumare etc);
- dotarea cu echipamente medicale
specifice sălilor de operații, a spațiilor
conexe și a compartimentului de
sterilizare;
- dotarea cu mobilier și echipamente
Sursa de finanţare:
nemedicale;
Autori:
Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță
Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț

Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Bianca-Mihaela Purcărin
Grup parlamentar PSD

7.

Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii
cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 24/
Transferuri pentru finanţarea
investiţiilor la spitale

Având
în
vedere
contextul
pandemic de infecții virale cu noul
coronavirus și, mai ales, al situației
epidemiologice
internaționale,
naționale, regionale și locale,
devine imperios necesar realizarea
unor demersuri de limitare a
- 6 săli de operații (presiune
efectelor pandemiei prin creșterea
controlată, lămpi scialitice, masă de
capacității
și
îmbunățirea
operații, turn laparoscopic etc) –
infrastructurii medicale locale.
11.720 mii lei.
Se propune alocarea
sumei de
17.640,000 mii lei pentru dotarea
Pavilionului Medical al fostului
Spital Municipal Bacău, în condiții
de complementaritate, și presupune
realizarea:

- dotarea celor 17 paturi ATI (pat,
ventilator, monitor funcții vitale, In acest sens, obiectivul de
defibrilator, EKG) – 3.430,000 mii lei investiții reprezentând clădirea
fostului Spital municipal Bacău,
- dotări suplimentare secții relocate
obiectiv aflat în parțială conservare
(ecografe,
EKG,
defibrilatoare,
și parțial amenajat în vederea
holtere de TA etc) – 2.450,000 mii lei
asigurării asistenței medicale în
context epiodemiologic COVID-19
este necesar a fi edificat printr-un
Autori:
grafic
accelerat
în
vederea
asigurării
condițiilor
necesare
susținerii actului medical de suport
Deputați PSD:
COVID-19.
Costel Neculai Dunava

Pentru
operaționalizarea
pavilionului medical sunt necesare

Amendament respins la
vot.
Sursa
de
finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță

Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-Mihaela Purcărin
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

alocări suplimentare, în vederea
complementarizării
Spitalului
Județean de Urgență și a clădirii
Spitalului Municipal, prioritizarea
amenajării unui spațiu adecvat la
nivelul parter al clădirii fostului
Spital Municipal prin care să se
poată îndeplini actul medical
specific unității de primiri urgențe
pe perioada desfășurării proiectului
de amenajere al unității UPU din
cadrul Spitalului Județean Bacău.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

8.

Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii
cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 24/
Transferuri pentru finanţarea
investiţiilor la spitale

Se propune alocarea
sumei de
64.923,365 mii lei pentru lucrări de
proiectare si asistență tehnică, lucrari
de
construcții,
instalații
și
echipamente aferente instalațiilor de
execuție
a
lucrărilor
de

Având
în
vedere
contextul
pandemic de infecții virale cu noul
coronavirus și, mai ales, al situației
epidemiologice
internaționale,
naționale, regionale și locale,
devine imperios necesar realizarea

Amendament respins la
vot.
Sursa
de
finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

operaționalizare a etajelor 3, 2, 1,
parter si subsol, ale clădirii
Pavilionului Medical al fostului
Spital Municipal Bacău

unor demersuri de limitare a
efectelor pandemiei prin creșterea
capacității
și
îmbunățirea
infrastructurii medicale locale.

rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.

Autori:

Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță

Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț

In acest sens, obiectivul de
investiții reprezentând clădirea
fostului Spital municipal Bacău,
obiectiv aflat în parțială conservare
și parțial amenajat în vederea
asigurării asistenței medicale în
context epiodemiologic COVID-19
este necesar a fi edificat printr-un
grafic
accelerat
în
vederea
asigurării
condițiilor
necesare
susținerii actului medical de suport
COVID-19.
Pentru
operaționalizarea
pavilionului medical sunt necesare
alocări suplimentare.
Această sumă este necesară pentru
lucrări de proiectare și execuție a
lucrărilor
de
amenajare
și
operaționalizare a etajelor 3, 2, 1,
parter și subsol ale clădirii fostului
Spital Municipal, cu respectarea și

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Bianca-Mihaela Purcărin
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

adaptarea proiectului avizat de
Școala Națională de Management
Sanitar,
în
vederea
complementarizării
Spitalului
Județean de Urgență și a clădirii
Spitalului Municipal, prioritizarea
amenajării unui spațiu adecvat la
nivelul parter al clădirii fostului
Spital Municipal prin care să se
poată îndeplini actul medical
specific unității de primiri urgențe
pe perioada desfășurării proiectului
de amenajere al unității UPU din
cadrul Spitalului Județean Bacău.
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

9.

Anexa 3/26/Cap 5001, gr 51, titlul 6, Pentru comuna Teaca se
propune
art 12/ Transferuri pentru finanțarea înființarea unui dispensar in localitatea
investițiilor la spitale
Teaca, suma alocata acestui proiect
fiind de 100 mii lei.

Locuitorii comunei Teaca au
dreptul la servicii medicale de
calitate, in special in condițiile
actuale
datorate
pandemiei
provocate de virusului Sars-Cov2.
Este necesară înființarea și dotarea
unui
dispensar
medical
în
localitatea Teaca in vederea

Amendament respins la
vot.
Sursa
de
finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autori:

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
asigurării unor condiții
pentru pacienți și medic.

Motivaţia respingerii

optime urgente

și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.

Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Grup parlamentar PSD
10.

Se propune suplimentarea cu 1.500
mii lei a creditelor de angajament și cu
1.500 mii lei a creditelor bugetare
prevăzute în Anexa 3/26/02/Cap. 5001
/Grupa 51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul
Sănătății,
în
vederea
realizării
“Modernizare stație centrală de
Anexa 3/26/02/Cap. 5001 /Grupa sterilizare a Spitalului Județean de
51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul Sănătății Urgență Sălaj, Zalău”
Autori: Florian NEAGA
Grupul parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Spitalul Județean de Urgență Zalău
– Sălaj, este cea mai mare unitate
sanitara publică, spital de urgență
de categoria a III-a, asigură
asistența medicală pacienților din
județul Sălaj. Are 782 de paturi în
contract cu CJASS Sălaj și asigură
asistență medicală ambulatorie de
specialitate. Spitalul dispune de
unitate centrală de sterilizare unică
în țară la data punerii în folosință –
2006, dar care în acest moment
funcționează la limita de avarie,
aparatură fiind uzată, necesitând
multiple reparații cu perturbarea
funcționării activității spitalului, în
special a secțiilor chirurgicale. În
acest sens, propunem modernizarea

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.
Totodată
bugetul
Ministerului
FinanțelorAcțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile
României la bugetul UE,
dobânzile
la
datoria
publică și alte cheltuieli
care
nu
aparțin

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

stației centrale de sterilizare prin Ministerului Finanțelor.
achiziționarea a 2 sterilizatoare cu
abur, cu generator propriu.

Sursa de finanțare: fondul de
rezervă aflat la dispoziția PM și acțiuni generale ale MFP
11.

Se propune suplimentarea cu 730 mii
lei a creditelor de angajament și cu 730
mii lei a creditelor bugetare prevăzute
în Anexa 3/26/02/Cap. 5001 /Grupa
51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul Sănătății,
în vederea realizării “Dotarea secției
Anexa 3/26/02/Cap. 5001 /Grupa ATI Spitalului Județean de Urgență
51/Art. 2/Alin. 24 Ministerul Sănătății Sălaj, Zalău”
Autori: Florian NEAGA
Grupul parlamentar PSD

Spitalul Județean de Urgență Zalău
– Sălaj, este cea mai mare unitate
sanitara publică, spital de urgență
de categoria a III-a, asigură
asistența medicală pacienților din
județul Sălaj. Are 782 de paturi în
contract cu CJASS Sălaj și asigură
asistență medicală ambulatorie de
specialitate. Spitalul dispune de
unitate centrală de sterilizare unică
în țară la data punerii în folosință –
2006, dar care în acest moment
funcționează la limita de avarie,
aparatură fiind uzată, necesitând
multiple reparații cu perturbarea
funcționării activității spitalului, în
special a secțiilor chirurgicale. În
acest sens, propunem modernizarea
stației centrale de sterilizare prin
achiziționarea unor echipamente

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.
Totodată
bugetul
Ministerului
FinanțelorAcțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile
României la bugetul UE,
dobânzile
la
datoria
publică și alte cheltuieli
care
nu
aparțin

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

medicale moderne constând în 2 Ministerului Finanțelor.
aparate hemodiafiltrare, 1 set
videolaringoscop
cu
fibrobronhoscop,
2
sisteme
încălzire-răcire a pacienților.
Sursa de finanțare: fondul de
rezervă aflat la dispoziția PM și acțiuni generale ale MFP

12. Anexa nr. 3/26 privind Bugetul
Ministerului Sănătății, capitolul 5001”Cheltuieli - buget de stat”, paragraf
51, titlul VI ”Transferuri între unități
ale administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, alineat 11
”Transferuri pentru reparatii capitale la
spitale”

Alocarea sumei de 20 000 mii lei,
reprezentând credite bugetare pentru
Extindere, modernizare și dotarea secție
ATI din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Piatra Neamț.

Efectuarea acestei investiții este
necesară pntru asigurarea asistenței
medicale de specialitate în condiții
de
siguranță,
în
contextual
pandemiei de SARS-COV 19.
Sursa de finanţare:

Autor: Remus Munteanu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se diminuează capitolul 5001
”Cheltuieli-buget stat”, titlul 59
”Alte cheltuieli”, art 04 ”
Sprijinirea organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale
altele decât cele care primesc
subvenții de la bugetul de stat”
buget Secretariatul General al
Guvernului Anexa 3/13/02 cu suma
de 20 000 mii lei.

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, sumele stabilite
pe destinaţiile din bugetul
Secretariatului General al
Guvernului
au
fost
dimensionate în raport cu
sarcinile ce
îi revin
acestei instituţii în anul
2021.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
(autor, apartenenţă politică)
af/
grupa/titlul/articol/alineat
13. Anexa 3 / 26 / 29 – Ministerul Suplimentarea bugetului Ministerului
Sănătății
Sănătății cu suma de 80 mii lei pentru
reorganizarea
Băncii
de
Țesut
Colentina în Banca Națională de
Multițesut și Celule – unitate sanitară
5000 TOTAL GENERAL
de strategie națională.

Autori:
Intotero Natalia-Elena deputat PSD
Cîtea Vasile deputat PSD
Florin Buicu Deputat PSD
Grupul Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Suma propusă de 80 mii lei este
necesară
pentru
reorganizarea
băncii de țesut Colentina în Banca
Naționala de multițesut și celule –
unitate sanitară de strategie
națională.

Amendament respins la
vot.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
cheltuielilor
Motivatia: Situaţia actuală şi finanțării
urgente
și
neprevăzute
informaţii
despre
entitatea
responsabilă cu implementarea apărute în cursul anului
bugetar.
proiectului.

Context: Consiliul Europei și
Parlamentul european, conștienți de
dezvoltarea activității de transplant
tisular și celular, de importanța
asigurării calității și securității
grefoanelor, precum și de valorile
etice și morale ce sunt implicate, au
adoptat următoarele Directive, ce
constituie o obligație pentru toate
Statele Membre ale Uniunii:
• Directiva 2004/23/CE privind
stabilirea normelor de calitate și de
securitate
pentru
donarea,
obținerea, controlul, transformarea,
conservarea și stocarea țesuturilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
și celulelor umane destinate
utilizării în scopuri terapeutice.
• Directiva 2006/17/CE pentru
aplicarea Directivei 2004123/CE,
privind exigențele tehnice, relativ la
donarea, obținerea și controlul
țesuturilor și ce/u/elor de origine
umană utiliză te în scopuri
terapeutice.
• Directiva 2006/86/CE pentru
aplicarea Directivei 2004123/CE,
privind exigențele tehnice relative
la transformarea, conservarea și
stocarea țesuturilor de origine
umană
utilizate
în
scopuri
terapeutice.
• Directiva 2010/53/CE privind
standardele de calitate și de
securitate pentru organele umane
destinate transplantului.
În România s-au întreprins
eforturi pentru existența unui sistem
coerent și funcțional de transplant,
în
vederea
asigurării
unor
terapeutici
indispensabile
și
moderne de transplant de organe,
de țesuturi și de celule destinate
pacienților aflați pe listele de

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
așteptare, în condiții de securitate
sanitară impecabile, alineate la
Normele, Standardele și Directivele
Europene în materie. Astfel, a fost
realizată în mare parte transpunerea
în legislația națională a Directivelor
Europene.
În materie de Bănci de Țesuturi,
prevederile Directivelor Europene
se regăsesc transpuse în prevederile
legale
care
reglementează
activitatea
de
transplant
în
România. Aceste acte normative
furnizează cadrul legal pentru
donarea și transplantarea de organe
și țesuturi umane de la donori vii și
decedați, autorizând prelevarea de
organe și țesuturi atât de la donori
aflați în moarte cerebrală, de la
donori decedați, fără activitate
cardiacă cât și de la donori vii.
Acordul informat este necesar atât
pentru donarea de organe, cât și
pentru cea de țesuturi. Donorul viu,
cu anumite exceptii stipulate prin
lege, trebuie să-și exprime acordul
în scris în față Comisiei de Etica
pentru Aprobarea Donairii de la
Donatorul Viu. În contextul aderării

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
României la Uniunea Europeană,
Băncile de Țesuturi și Celule, cu
scop terapeutic, sunt chemate să-și
unifice eforturile pentru a mări
asistentă reciprocă cu asemenea
grefoane de origină umană.
Existența unui sistem de transplant
performant și securizat duce de
asemenea la importante reduceri de
cheltuieli
pentru
economia
națională
de
sănătate
prin
dezvoltarea în țară, în marea lor
majoritate, a cazurilor medicale ce
se îndreaptă actualmente spre
clinici din străinătate.
Activitățile realizate sau
posibile
de
Transplant
tisular/celular în România.
Categoriile de transplant de țesuturi
și celule de origină umană care pot
fi efectuate în țară sunt următoarele,
cu indicațiile lor:
Cu scop terapeutic:
• transplant de celule stem
hematopoietice
medulare
și
periferice - Hemato-Oncologie
• transplant de allogrefe epidermice

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

- Chirurgia Arsurilor
• transplant de os masiv, capete
femorale,
tendon
și
articulații,cartilagii - Ortopedie,
Traumatologie
• transplant de homogrefoane
valvulare cardiace - Chirurgie
cardiacă
• transplant de homogrefe arteriale Chirurgie vasculară
• utilizare de homogrefe venoase dializă renală
•
transplant
Oftalmologie

de

cornee

-

• utilizare de membrană amniotică
– Oftalmologie
• celule reproductive - Planning
familial

Sursă de finantare: Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului
14. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri
între
unități
ale

Alocarea sumei de 9.000 mii de lei
pentru Furnizare echipament PET CT,
inclusiv amenajare spațiu instalare și
punere în funcțiune, la Spitalul Clinic

Achiziționarea
acestui
aparat Amendament respins la
performant
de
depistare
a vot.
cancerului în faze incipiente este
Se propune respingerea
foarte necesară având în vedere

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
(autor, apartenenţă politică)
af/
grupa/titlul/articol/alineat
administrației publice”, articolul 02 Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei
”Transferuri de capital”, Alineat 22 ” Galați
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finanțarea
aparaturii medicale si echipamentelor Autori:
de comunicații în urgență în sănătate”
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD
Grup Parlamentar PSD

15. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri
între
unități
ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24 ”
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea altor

Alocarea sumei de 15.000 mii de lei în
vederea realizării obiectivului de
investiție Clădire pentru relocare
serviciu prosectură medicină legală la
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.
Apostol Andrei Galați

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

incidența crescută a bolilor
oncologice. Se va crea un centru
integrat de diagnostic și tratare a
cancerului la
Spitalul Clinic
Județean de Urgență Sf. Apostol
Andrei Galați.

întrucât poziția 51.01.01
˝Transferuri către instituții
publice˝ reprezintă fonduri
destinate
completării
veniturilor
instituțiilor
publice
subordonate
ministerului, finanțate din
venituri
proprii
și
subvenții
,
respectiv
Institutele de medicnă
legală, Centrul Național de
Sănătate Mintală și Luptă
Antidrog și Academia de
Stiințe Medicale.

Sursa de finanțare: Legea
bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 01 ”Transferuri
curente”, Alineat 01 ”Transferuri Sinteza
veniturilor
și
către instituții publice”,
cheltuielilor acestora se
regăsește
în
Anexa
3/26/15, cheltuielile fiind
dimensionate la un nivel
care să asigure îndeplinirea
sarcinilor instituțiilor sus
menționate.
Acest obiectiv este necesar a fi Amendament respins la
realizat deoarece, în momentul vot.
actual, acest serviciu funcționează
Se propune respingerea
într-un spațiu inadecvat în incinta
întrucât poziția 51.01.01
Spitalului Clinic Județean de
˝Transferuri către instituții
Urgență Sf. Apostol Andrei Galați.
publice˝ reprezintă fonduri
destinate
completării

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
investiții in sănătate”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: Legea
bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 01 ”Transferuri
curente”, Alineat 01 ”Transferuri
către instituții publice”

veniturilor
instituțiilor
publice
subordonate
ministerului, finanțate din
venituri
proprii
și
subvenții
,
respectiv
Institutele de medicnă
legală, Centrul Național de
Sănătate Mintală și Luptă
Antidrog și Academia de
Stiințe Medicale.
Sinteza
veniturilor
și
cheltuielilor acestora se
regăsește
în
Anexa
3/26/15, cheltuielile fiind
dimensionate la un nivel
care să asigure îndeplinirea
sarcinilor instituțiilor sus
menționate.

16. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri
între
unități
ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24 ”
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea altor
investiții în sănătate”

Alocarea sumei de 250.000 mii de lei în
vederea realizării obiectivului de
investiție Spital Municipal Galați.
(credite de angajament

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD

Acest obiectiv este necesar a se
realiza având în vedere că în orașul
Galați nu există o astfel de unitate
spitalicească, locuitorii orașului
apelând la serviciile
Spitalului
Clinic Județean de Urgență Sf.
Apostol Andrei Galați, ceea ce
conduce la o supraaglomerare a
acestuia.

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât suma de 250.000
mii lei depășește alocarea
prevăzută la alineatul
51.01.01 ˝Transfeurri către
instituții
publice˝
de
239.180 mii lei.
Această poziție reprezintă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: Legea
bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 01 ”Transferuri
curente”, Alineat 01 ”Transferuri
către instituții publice” (credite de
angajament)

fonduri
destinate
completării
veniturilor
instituțiilor
publice
subordonate ministerului,
finanțate din
venituri
proprii și subvenții ,
respectiv Institutele de
medicină legală, Centrul
Național
de
Sănătate
Mintală și Luptă Antidrog
și Academia de Stiințe
Medicale.
Sinteza
veniturilor
și
cheltuielilor acestora se
regăsește
în
Anexa
3/26/15, cheltuielile fiind
dimensionate la un nivel
care să asigure îndeplinirea
sarcinilor instituțiilor sus
menționate.

17. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri
între
unități
ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24 ”
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea altor

Alocarea sumei de 500.000 mii de lei în
vederea realizării obiectivului de
investiție Extindere Spitalul Clinic
Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei
Galați. (credite de angajament)

Deputat Sandu Viorica PSD

Prin realizarea acestui obiectiv se
va construi o aripă nouă cu bloc,
secție de anestezie și terapie
intensivă, săli de naștere precum și
pentru extinderea secțiilor actuale
ale Spitalului Clinic Județean de
Urgență Sf. Apostol Andrei Galați.

Amendament respins la
vot.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
finanțării
cheltuielilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
investiții în sănătate”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD
Grup Parlamentar PSD

18. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri
între
unități
ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24
”Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea altor
investiții în sănătate”

Alocarea sumei de 100.000 mii de lei în
vederea realizării obiectivului de
investiție
Modernizare
Spitalul
Municipal Anton Cincu din Tecuci.
(credite de angajament).

Deputat Sandu Viorica PSD
Deputat Nechita Aurel PSD
Deputat Mărgărit Marius Mitică PSD
Deputat Gâdei Laurențiu Viorel PSD
Grup Parlamentar PSD

19. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

500.000 mii lei (credite de urgente și neprevăzute
angajament) a sumelor atribuite apărute în cursul anului
Ministerului
Finanțelor-Acțiuni bugetar.
Generale,
anexa
nr.3/65/02
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget
de stat”, Paragraf 50, Titlul V
”Fonduri de rezervă”, articolul 01
”Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului”
Prin realizarea acestui obiectiv se
va extinde blocul operator la două
săli de chirurgie generală, o sală de
chirurgie generală de urgență, o
sală de ortopedie, o sală ORL și o
secție ATI cu 14 paturi.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
100.000 mii lei (credite de
angajament) a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale Ministerul FinanțelorAcțiuni Generale, anexa nr.3/65/02
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget
de stat”, Paragraf 50, Titlul V
”Fonduri de rezervă”, articolul 01
”Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului”

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Ministerul Se propune extindere pavilion spital Locuitorii orașului Bistrița au Amendament respins la
prin construirea unui corp de clădire dreptul la servicii medicale de vot.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

2S+P+4E cu pasarelă de trecere între
clădirea existentă și cea propusă la
Spitalul Județean de Urgență Bistrița,
suma alocată acestui obiectiv fiind de
4443 mii lei.

calitate, in special in condițiile
actuale
datorate
pandemiei
provocate de virusului Sars-Cov2.
Este necesară extinderea unui
pavilion din spital prin construirea
unui corp de clădire cu pasarela de
trecere intre clădiri in vederea
asigurării unor condiții optime
pentru pacienți și medic.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Grup Parlamentar PSD

20. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Ministerul Se
propune
creșterea
eficienței
energetice a Secțiilor externe ale
Spitalului Județean de Urgență Bistrița,
situate pe str. Alba Iulia, nr.7, Bistrița,
județul Bistrița-Năsăud", cod SMIS
117755, suma alocata acestui obiectiv

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitolul 50.01

Creșterea eficientei energetice Amendament respins la
pentru Spitalul Județean de Urgenta vot.
Bistrița este o necesitate în vederea
Se propune respingerea
desfășurării activității medicale

întrucât sursa de finanțare
în siguranță și creșterii confortului propusă nu poate fi avută
pacienților. Totodată se asigură în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
fiind de 6000 mii lei.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

consumuri ale clădirii în condiții de Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
eficiență energetică.

urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitolul 50.01

Grup Parlamentar PSD

21. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Ministerul Se
propune
creșterea
eficienței
energetice a Secțiilor externe ale
Spitalului Județean de Urgență Bistrița,
situate pe str. Ghinzii, nr.26, Bistrița,
județul Bistrița-Năsăud", cod SMIS
117754, suma alocata acestui obiectiv
fiind de 1500 mii lei.

Autori:

Creșterea eficientei energetice Amendament respins la
pentru Spitalul Județean de Urgenta vot.
Bistrița este o necesitate în vederea
Se propune respingerea
desfășurării activității medicale

întrucât sursa de finanțare
în siguranță și creșterii confortului propusă nu poate fi avută
pacienților. Totodată se asigură în vedere, Fondul de
consumuri ale clădirii în condiții de rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
eficiență energetică.
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Deputat Vasile Daniel Suciu

Sursa de finanțare:

Deputat Bogdan Gruia Ivan

Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitolul 50.01

Senator Ioan Denes

Motivaţia respingerii

Grup Parlamentar PSD

22. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Reprezintă̆ o investiție de interes
local deosebit. Mai mult decât atât,
Relocare și demolare clădiri tehnice și
infrastructura există, fiind necesară
administrative - Spitalului Județean de
doar reabilitarea în vederea
Urgență Bistrița.
schimbării tehnice și administrative
- Spitalului Județean de Urgență
Bistrița.

Ministerul Se propune suma de 255 mii lei, -

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan

Sursa de finanțare:

Senator Ioan Denes

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Grup Parlamentar PSD

23. Anexa

nr.

03/26/01

Ministerul Se propune suma de 500 mii lei, - Spitalul
Extindere și modernizare Secție Bistrița,

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Județean de Urgență Amendament respins la
Secție Psihiatrie din

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
Sănătății

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean județul Bistrița- Năsăud, din nu
de Urgență Bistrița, județul Bistrița- corespund, în prezent, cerințelor
Năsăud.
unor servicii medicale de calitate,
nici din punct de vedere al
condițiilor oferite pacienților, și
nici din punct de vedere al
Autori:
dotărilor.
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Grup Parlamentar PSD

24. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Ministerul Se solicită suplimentarea sumei alocate
bugetului Ministerului Sănătății, cu
suma de 7.394 mii lei pentru Spitalul
Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș, în vederea realizării obiectivului
de investiții „Construire corp clădire
vestiare personal”.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Târgu Mureș este cea mai mare
unitate sanitară publică din
Transilvania, având în prezent un
număr de 1.089 paturi de spitalizare
continuă, din care 939 paturi pentru
adulți și 150 paturi pentru copii,
precum și un număr de 123 paturi
pentru spitalizare de zi și 12 paturi
pentru însoțitori. Începând cu anul
2012, în cadrul spitalului își
desfășoară activitatea UPU –
SMURD, într-o nouă locație la
parterul Spitalului Clinic Județean

Motivaţia respingerii

vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât
bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
a
fost
dimensionat în raport cu
sarcinile ce
îi revin
acestei instituţii în anul
2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
de Urgență Tg. Mureș și este cea
mai modernă unitate de primiri
urgențe din țară, fiind dotată cu
aparatură și echipamente medicale
de ultimă generație, care contribuie
la efectuarea unui act medical de
urgență de cea mai înaltă calitate.
Prin
includerea
activităților
specifice SMURD în structura și
activitatea curentă a UPU din
cadrul spitalului, acesta a primit un
caracter specific și un plus de
competență,
contribuind
la
complexitatea actului medical de
urgență desfășurat în cadrul
spitalului. De aceea, se propune
construirea unei clădiri pentru
vestiare personal, având spații
separate pe sexe, fiecare dotate cu
grupuri sanitare și dușuri, pentru
aproximativ 2100 persoane, care își
vor desfășura activitatea în 3 ture
de lucru. De asemenea, în cadrul
corpului de clădire, se propun și
spații
administrative
și
de
depozitare, care, de asemenea, sunt
insuficiente în prezent.
Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor prevăzute la
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
25. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Ministerul Se solicită suplimentarea sumei alocate
bugetului Ministerului Sănătății, cu
suma de 98.784 mii lei pentru Spitalul
Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș, în vederea realizării obiectivului
de investiții „Construirea unui centru
de arşi şi reorganizarea fluxurilor
medicale ale spitalului pentru o mai
bună poziţionare şi conectare a
Departamentelor: Urgenţă, ATI şi
chirurgie pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş”.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

26. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Finanţarea obiectivului de investiţii
se va realiza din fonduri externe
rambursabile, de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Sănătăţii,
precum şi din alte surse legal
constituite, în limita sumelor
aprobate
anual
cu
această
destinaţie, conform programelor de
investiţii publice aprobate potrivit
legii. Obiectivul de investiţii se va
proteja antiseismic în conformitate
cu prevederile Normativului P 100
– 1/2013, cu modificările şi
completările ulterioare.

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât
bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
a
fost
dimensionat în raport cu
sarcinile ce
îi revin
acestei instituţii în anul
2021.

Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor prevăzute la
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /
01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITĂȚILE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Ministerul Se solicită suplimentarea sumei alocate Spitalul Clinic Judeţean Mureş Amendament respins la
bugetului Ministerului Sănătății, cu funcționează ca spital categoria 2, vot.
suma de 16.457 mii lei pentru Spitalul de interes local, judeţean şi
Se propune respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Clinic Județean Mureș, în vederea
realizării obiectivului de investiții
„Construirea unui corp/secție de
Terapie Intensivă și utilarea acestuia
în regim de urgență, care să deservească
Clinicile de Boli Infecțioase și după
pandemia de coronaviroză (COVID
19).

regional,
oferind
spitalizare
continuă, spitalizare de zi şi
investigaţii
paraclinice
în
Ambulatoriu.
Având
în
vedere
contextul
epidemiologic actual, precum și
faptul că în momentul de față Secția
Clinică Boli Infecțioase I, din
cadrul Spitalului, situată în
municipiul Târgu Mureș, strada Gh.
Doja, nr.89, nu dispune de secție de
Terapie Intensivă pentru pacienții
gravi care necesită îngrijiri
specifice, în prezent aceștia fiind
transferați în cadrul altui corp de
clădire
(imobil
strada
Gh.
Marinescu nr. 1) care deservește
Clinicile
Gastroenterologie,
Chirurgie Generală, Cardiologie,
Urologie, Psihiatrie, Pneumologie,
Secția Clinică Urologie fiind
singura din județ, unde există o
aparatură specifică, care nu poate fi
mutată în altă clădire, creează
imposibilitatea de a tria pacienți
Covid de pacienți nonCovid.
Pe lângă pacienții specifici Covid,
există și alte patologii infecțioase,
care
necesită
asistență
de
specialitate, respectiv encefalite,
meningoencefalite, HIV SIDA,
TBC etc.

întrucât
bugetul
Ministerului
Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației,
a
fost
dimensionat în raport cu
sarcinile ce
îi revin
acestei instituții în anul
2021.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Deplasarea specialiștilor între cele
2 structuri este dificilă, cu
implicații
multiple
financiare,
epidemiologice și de triaj corect.
O altă situație este transportul
pacienților din SMURD spre Secția
Boli Infecțioase I, unde are loc
consultul (în salvare), internarea și
transferul la Secția ATI, practic
pacientul este transportat 10 km, la
care se adaugă timpul de așteptare,
pentru consult, toate acestea
îngreunând activitatea medicală.
În situația curentă problemele sunt
agravate de numărul mare de
pacienți, care nu pot fi izolați,
tratați, consultați zilnic de medic
specialist infecționist.
În prezent toate Spitalele de Boli
Infecțioase
din
centrele
universitare, beneficiază de astfel
de Secții.
Există Studiu de fezabilitate realizat
de CJ Mureș pentru noua clădire de
1362 mp, cu o capacitate de 33
paturi ATI, distribuite în 19
saloane.
Ținând cont de cele de mai sus
prezentate, propunem construirea
unui corp de Terapie Intensivă și
utilarea acestuia în regim de
urgență, care să deservească

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Clinicile de Boli Infecțioase și după
pandemia de coronavirus (COVID
19).
Sursa de finanțare:
prin
redistribuirea
sumelor
prevăzute la Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației / Anexa
nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 51/TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE ADMINISTRATIEI
PUBLICE

27.
Anexa nr. 3/ 26 / 28 privind
Bugetul
Ministerului
Sănătății,
capitolul 5000, grupa 51, TITLUL VI
Transferuri
intre
unități
ale
administrației publice

În proiectul de buget la grupa 51
sunt prevăzute credite de angajament
în suma de 5.367.950 mii lei și credite
bugetare de 5.423.486 mii lei.
Se majorează propunerea de buget
cu privire la creditele de angajament
cu 4.000 mii lei și credite bugetare cu
4.000 mii lei pentru anul 2021, în
vederea
finalizării
proiectului
Reparații capitale Sanatoriul TBC
Moroeni – Corp Central din cadrul
Spitalului Județean de Urgență
Târgoviște, județul Dâmbovița.

Îmbunătățirea
sanitare.

infrastructurii

Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă, Buget MFP- Acțiuni
Generale, cod 50.01 – Anexa nr.
3 / 65 / 01

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01- Anexa nr. 3 / 65 / 01

Amendament respins la
vot.

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
28. Anexa nr. 3 / 26 / 28 privind Bugetul
Ministerului Sănătății, capitolul 5000,
grupa 51, TITLUL VI Transferuri intre
unități ale administrației publice

În proiectul de buget la grupa 51 sunt
prevăzute credite de angajament în
suma de 5.367.950 mii lei și credite
bugetare de 5.423.486 mii lei.
Se majorează propunerea de buget
cu privire la creditele de angajament
cu 5.000 mii lei și credite bugetare cu
5.000 mii lei pentru anul 2021, în
vederea
finanțării
construcției
extinderii și dotării cu aparatură
(angiograf etc.) Secției Cardiologie
din cadrul Spitalului Județean de
Urgență
Târgoviște,
județul
Dâmbovița.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

În iulie 2020, pentru Spitalul
Regional de Urgență Craiova, s-a
obținut acceptul Comisiei Europene
pentru finanțare din fonduri
nerambursabile. Pentru acest spital
s-a semnat în aprilie 2020
contractul
de
finanțare
cu
Ministerul Dezvoltării.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Autor:
Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

29. Anexa 3/26 Ministerul Sănătății/
articolul 51.02 „Transferuri de
capital”,
alineatul
51.02.12
”Transferuri
pentru
finanțarea
investițiilor la spitale”

Se propune suplimentarea cu suma de
40.000 mii lei pentru lucrările de
construire la Spitalul Regional Clinic de
Urgență din Craiova.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD

Sursa de finanțare: Realocare
din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Se propune alocarea de credite de
angajament în cuantum de 10000 mii
lei pentru construcția a două centre
medicale comunitare în județul Giurgiu

În contextul pandemiei de COVID10, investițiile în infrastructura
spitalicească sunt necesare pentru
creșterea accesului la servicii
medicale de calitate, furnizate cu
celeritate.

Amendament respins la
vot.

Autor:

Sursă de finanțare:

Deputat PSD Marian Mina

Fondul de rezervă al Guvernului

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

30. Anexa nr. 3 / 26 / 29

Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Grup Parlamentar PSD
31. Anexa 3/26/28

Se propune alocarea sumei de 1800 mii
lei credite de angajament pentru
reabilitare, extindere și modernizare
Dispensar medical în Orașul BolintinVale

Autor:
Deputat PSD Marian Mina

Investițiile în infrastructura
spitalicească reprezintă un indicator
de dezvoltare a unui stat prin
efectul pe care îl au asupra creșterii
calității serviciilor medicale. Se
propune suplimentarea bugetului
MDLPA, CNI, Programul Național
de Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul ”Unități

Amendament respins la
vot.
Se propuner respingerea
întrucât
bugetul
Ministerului
FinanțelorAcțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile
României la bugetul UE,
dobânzile
la
datoria

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

32. Anexa 3/26/28

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Deputat PSD Cristina Elena Dinu

sanitare”.

Senator PSD Robert Cazanciuc

Sursa de finanțare:

Grup Parlamentar PSD

Acțiuni generale ale MFP

Se propune alocarea sumei de 9000 mii
lei credite de angajament pentru
reabilitare, extindere și modernizare
Dispensar medical în Orașul BolintinVale Extindere cu clădire spital,
asigurare utilități și amenajare incintă

Infrastructura spitalicească
reprezintă un indicator de
dezvoltare a unui stat prin efectul
pe care îl au asupra creșterii calității
serviciilor medicale. Se propune
suplimentarea bugetului MDLPA,
CNI, Programul Național de
Construcții de Interes Public sau
Social, Subprogramul ”Unități
sanitare”.

Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc

Sursa de finanțare:
Acțiuni generale ale MFP

Motivaţia respingerii

publică și alte cheltuieli
care
nu
aparțin
Ministerului Finanțelor.

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât
bugetul
Ministerului
FinanțelorAcțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile
României la bugetul UE,
dobânzile
la
datoria
publică și alte cheltuieli
care
nu
aparțin
Ministerului Finanțelor.

Grup Parlamentar PSD
33. Anexa nr.3/26, bugetul Ministerului Se propune suplimentarea cu suma de
Sănătății
2000 mii lei pentru - Finanțarea
programului
de
sănătate
TestămînMaramureș.ro

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA

Din cauza faptului că nu toată
lumea are posibilitățile materiale de
a face test pentru depistarea
infecției cu COVID-19, dar pentru
că sănătatea tuturor cetățenilor este
o necesitate pe care statul român
trebuie să o garanteze, este necesară
finanțarea programului de testare a
cetățenilor gratuit prin programul

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Testăm în Maramureș.

Motivaţia respingerii

apărute în cursul anului
bugetar

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
34. Anexa nr. 3 / 26 / 29

Alocare credite bugetare în cuantum de
240.000 mii lei pentru Construire Spital
Municipal Sibiu, cu capacitate de 250
de paturi.

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe Trif
Grup Parlamentar PSD

Degrevarea activității SCJU Sibiu Amendament respins la
care este suprasolicitată de cazuri vot.
medicale.
Dezvoltarea
economică
a
municipiului și a viitoarei zone
metropolitane necesită o mai mare
atenție acordată sănătății populației
de
către
autorități,
pentru
îmbunătățirea ofertei de servicii
medicale din sectorul public,
acordate cetățenilor.
Construirea unui spital nou, în
interiorul localității, pe terenul
existent al primăriei, ar crește
accesibilitatea populației la servicii
medicale de calitate, reducând
presiunea de pe spitalul județean și
contribuind la creșterea confortului
pacientului, inclusiv în cadrul
acestuia, prin relocarea unor secții

Se propuner respingerea
întrucât
bugetul
Ministerului
FinanțelorAcțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile
României la bugetul UE,
dobânzile
la
datoria
publică și alte cheltuieli
care
nu
aparțin
Ministerului Finanțelor.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

medicale cu activitate similară sau
apropiată, oferind astfel și
medicilor o perspectivă de
stabilitate și evoluție în carieră.
Costul investiției, de aproximativ
50 milioane de euro, poate fi
eșalonat pe o perioadă multianuală
de aproximativ 6 ani. Propunerea
cuprinde amenajarea a 11 secții de
specialitate, cu un nr. de 250 de
paturi spitalizare continuă și
ambulatoriu de specialitate integrat,
Unitate Primiri Urgențe, Anestezie
Terapie Intensivă, Radiologie și
Imagistică Medicală.
Sursa de finanțare:
Realocare din bugetul Ministerului
Finanțelor Publice - Acțiuni
generale ale MFP

35. Anexa 3/26
Ministerul Sănătății

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 49.280 mii lei + TVA pentru
realizarea obiectivului:
Construcție Secție Clinică Spital și
Ambulator - Secţia de Recuperare,
Medicină Fizică şi Balneologie Copii,

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Având în vedere numărul mare de
pacienți din toată țara care sunt
internați în acest spital, dar și starea
avansată de degradare a clădirii, se
impune de urgență demararea

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Băile 1 Mai, judeţul Bihor

construcției unei secții noi.

AUTORI:

Actuala clădire nu corespunde
normelor sanitare, pe cale de
consecință, ea nu poate obține
autorizația de funcționare.

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD

36. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Grup Parlamentar PSD

SURSA
DE
FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

AMENDAMENT:

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 45.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul Clinic
Județean de Urgență Oradea, conform
“Planurilor de măsuri pentru ATI”
întocmite de către comisiile mixte DSP,
IGSU, ISCIR și ANMDMR de la
nivelul județului Bihor.

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Grup Parlamentar PSD
37. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 3/26

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 30.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul Clinic
Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea,
conform “Planurilor de măsuri pentru
ATI” întocmite de către comisiile
mixte DSP, IGSU, ISCIR și ANMDMR
de la nivelul județului Bihor.
AUTORI:

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
38. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 20.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul Clinic
de boli infecțioase Oradea, conform
“Planurilor de măsuri pentru ATI”

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
întocmite de către comisiile mixte DSP,
IGSU, ISCIR și ANMDMR de la
nivelul județului Bihor.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Motivaţia respingerii

apărute în cursul anului
bugetar

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
39. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 20.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul Clinic
de Neurologie și Psihiatrie Oradea,
conform “Planurilor de măsuri pentru
ATI” întocmite de către comisiile
mixte DSP, IGSU, ISCIR și ANMDMR
de la nivelul județului Bihor.

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Grup Parlamentar PSD
40. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 3/26

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 20.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul Clinic
de Obstretică și Ginecologie Oradea,
conform “Planurilor de măsuri pentru
ATI” întocmite de către comisiile
mixte DSP, IGSU, ISCIR și ANMDMR
de la nivelul județului Bihor.

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
41. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 3/26

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 20.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul Clinic
de Pneumoftiziologie Oradea, conform

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
“Planurilor de măsuri pentru ATI”
întocmite de către comisiile mixte DSP,
IGSU, ISCIR și ANMDMR de la
nivelul județului Bihor.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Motivaţia respingerii

finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
42. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 10.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul
Orășenesc Aleșd, conform “Planurilor
de măsuri pentru ATI” întocmite de
către comisiile mixte DSP, IGSU,
ISCIR și ANMDMR de la nivelul
județului Bihor.

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Grup Parlamentar PSD
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 10.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul
Municipal ”Episcop Nicolae Popovici”
Beiuș, conform “Planurilor de măsuri
pentru ATI” întocmite de către
comisiile mixte DSP, IGSU, ISCIR și
ANMDMR de la nivelul județului
Bihor.

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 10.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita,
conform “Planurilor de măsuri pentru
ATI” întocmite de către comisiile
mixte DSP, IGSU, ISCIR și ANMDMR
de la nivelul județului Bihor.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Motivaţia respingerii

Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
45. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 10.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul de
Psihiatrie Nucet, conform “Planurilor
de măsuri pentru ATI” întocmite de
către comisiile mixte DSP, IGSU,
ISCIR și ANMDMR de la nivelul
județului Bihor.

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
46. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 10.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la Spitalul
Municipal Salonta, conform “Planurilor
de măsuri pentru ATI” întocmite de
către comisiile mixte DSP, IGSU,
ISCIR și ANMDMR de la nivelul
județului Bihor.

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
47. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 3/26

AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 10.000 mii lei + TVA, pentru
începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spital este
necesară pentru a fi luate toate
măsurile obligatorii privind

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
stingerea incendiilor la Spitalul
Orășenesc Ștei, conform “Planurilor de
măsuri pentru ATI” întocmite de către
comisiile mixte DSP, IGSU, ISCIR și
ANMDMR de la nivelul județului
Bihor.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
prevenirea și stingerea incendiilor,
pentru protejarea vieții pacienților
și a personalului dar și a bunurilor
aflate în dotare.
SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru

Motivaţia respingerii

rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian
Bodog - Senator PSD
Grup Parlamentar PSD
48. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
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AMENDAMENT:
Se suplimentează bugetul alocat, cu
suma de 1.425.740 mii lei + TVA,
pentru începerea în regim de urgență a
lucrărilor necesare pentru conformarea
la normele legale privind prevenirea și
stingerea incendiilor la nivelul tuturor
unităților spitalicești din România,
conform “Planurilor de măsuri pentru
ATI” întocmite de către comisiile
mixte DSP, IGSU, ISCIR și ANMDMR
atât la nivel județean, cât și la nivelul
municipiului București.
AUTORI:
Ioan Mang - Deputat PSD, Florian

MOTIVAȚIA
AMENDAMENTULUI:

Amendament respins la
vot.

Incendiile produse în ultima
perioadă în unitățile spitalicești din
România s-au soldat cu tragedii
imense. Pierderi de vieți umane
ireparabile, dar care puteau și
trebuiau să fie evitate!

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Verificările efectuate la nivel de
minister în spitalele din țară arată o
imagine la limita catastrofei.
Raportul corpului de control al
ministerului Sănătății este în acest
sens mai mult decât edificator cu
privire la necesitatea și urgența

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Bodog - Senator PSD

acțiunilor pe care le solicităm.

Grup Parlamentar PSD

Având în vedere această situație,
alocarea de fonduri bugetare, în
regim de urgență, către spitale este
prioritară astfel încât să poată fi
luate toate măsurile obligatorii
privind prevenirea și stingerea
incendiilor, pentru protejarea vieții
pacienților și a personalului dar și a
bunurilor aflate în dotare.

Motivaţia respingerii

Nicio altă cheltuială bugetară nu
este mai importantă decât aceea
destinată protejării vieții românilor.
Suma pe care o propunem este la
nivelul MINIM de la care Guvernul
poate să acționeze!
SURSA DE FINANȚARE:
Fondul de rezervă aflat la dispoziția
primului ministru
49. Anexa nr.3/26 – Bugetul Ministerului
Sănătății

Se suplimentează bugetul cu suma de
25.000 mii lei pentru construire spital,
orașul Odobești, județul Vrancea.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD

Crearea de infrastructură sanitară.

Amendament respins la
vot.

Sursă de finanțare:

Se propune respingerea
întrucât
bugetul
Ministerului
FinanțelorAcțiuni Generale a fost
astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Grup Parlamentar PSD

50. Anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf
51, Titlul VI ”Transferuri între unități
ale administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 12
”Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Capitol 50.01

Alocarea sumei de 190 mii lei pentru Efectuarea acestei investiţii
realizarea obiectivului „Construire
este necesara pentru tratarea
dispensar uman în satul Slobozia,
comuna Boghicea, județul Neamț”
eficientă si acordarea primului
ajutor bolnavilor din această
comunitate. Această investiție se
află în curs de implementare.
Autori:

Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivaţia respingerii

României la bugetul UE,
dobânzile
la
datoria
publică și alte cheltuieli
care
nu
aparțin
Ministerului Finanțelor.

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât poziția 51.01.01
˝Transferuri către instituții
publice˝ reprezintă fonduri
destinate
completării
veniturilor
instituțiilor
publice
subordonate
ministerului, finanțate din
venituri
proprii
și
subvenții
,
respectiv
Institutele de medicnă
legală, Centrul Național de
Sănătate Mintală și Luptă
Antidrog și Academia de
Stiințe Medicale.

Sursa de finanțare: Se dimineauză
de la Legea bugetului de stat -2021
– anexa nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 01 ”Transferuri
curente”, Alineat 01 ”Transferuri
către instituții publice”, suma de
Sinteza
veniturilor
și
190 mii lei
cheltuielilor acestora se
regăsește
în
Anexa
3/26/15, cheltuielile fiind
dimensionate la un nivel
care să asigure îndeplinirea
sarcinilor instituțiilor sus

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

51. Ministerului Sănătăţii
Anexa 3/26/02/cap 5001/grupa 51/art.
02/alin. 24
Transferuri pentru finanţarea
investiţiilor la spitale

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia respingerii

menționate.
Propunerea se bazează pe date
socio-gografice specifice zonei, ţine
cont de nivelul morbidităţilor ce
afectează populaţia şi incidenţa
evenimentelor ce necesită îngrijiri
medicale de urgenţă. Localitatea
Podu Turcului este situată în SudEstul judeţului Bacău, în imediata
apropiere a limitei cu judeţele
Vaslui şi Vrancea, şi la mică
distanţă de judeţul Galaţi. 13
localităţi din judeţul Bacău, dar şi
alte 20 de localităţi din cele patru
judeţe, cu o populaţie de circa
50.000 de locuitori, sunt legate de
Podu Turcului prin drumuri
naţionale şi judeţene modernizate,
ceea ce permite un acces rapid în
toate
direcţiile.
Îmbătrânirea
accentuată a populaţiei, condiţiile
de viaţă precare, lipsa unor
programe eficiente de prevenţie şi a
asistenţei medicale de calitate sunt
factori care au determinat creşterea
morbidităţii în zonă, implicit nevoia
din
unor îngrijiri specifice medicinei de
urgenţă. Circulaţia rutieră tot mai
intensă din zonă şi dezvoltarea

Se propune alocarea sumei de 1.000
mii lei pentru amenajarea, dotarea şi
plata personalului în vederea
înfiinţării unui Compartiment de
Primiri Urgenţe în localitatea Podu
Turcului, comuna Podu Turcului,
judeţul Bacău.

Autori:
Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță
Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-Mihaela Purcărin
Grupurile parlamentare PSD
Camera Deputaţilor şi Senat

Amendament respins la
vot.
Amendament identic nr.
Crt.5
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

activităţilor economico-sociale au
cauzat evenimente tragice, care au
necesitat transportul victimelor la
mari distanţe pentru acordarea
îngrijirilor de urgenţă.
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

52. Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii
cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 24/
Transferuri pentru finanţarea
investiţiilor la spitale

Având
în
vedere
contextul
pandemic de infecții virale cu noul
coronavirus și, mai ales, al situației
epidemiologice
internaționale,
naționale, regionale și locale,
devine imperios necesar realizarea
- amenajarea și dotarea a 10 săli de
unor demersuri de limitare a
operație;
efectelor pandemiei prin creșterea
și
îmbunățirea
amenajarea
și
dotarea capacității
infrastructurii medicale locale.
compartimentului de sterilizare;
Se propune alocarea
sumei de
69.794,000 mii lei pentru lucrări de
modernizare a Blocului operator al
Spitalului Județean de Urgență
Bacău, astfel:

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
de bugetar

În acest sens, obiectivul
investiții reprezentând clădirea
fostului Spital Municipal Bacău,
obiectiv aflat în parțială conservare
și parțial amenajat în vederea
- asigurarea unui nivel de finisare care asigurării asistenței medicale în
asigură condițiile de funcționare și context epiodemiologic COVID-19
asigurarea nivelului de asepsie optim;
este necesar a fi edificat printr-un
- asigurarea suportului tehnic necesar
bunei funcționări a blocului operator și
asigurarea circuitelor funcționale, în
conformitate cu prevederile legale;

Amendament respins la
vot.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

asigurarea
fluxurilor
privind grafic
accelerat
în
vederea
funcționarea secției și separarea asigurării
condițiilor
necesare
circuitelor curate de cele murdare;
susținerii actului medical de suport
COVID-19.
- asigurarea unor sisteme adecvate de
instalații pentru asigurarea clasei de
curățenie, precum și asigurarea unor
Acest demers are drept scop
sisteme de protecție, avertizare și
îmbunătățirea și modernizarea
comunicare specifice;
sălilor de operații, creșterea
- asigurarea tuturor utilităților specifice: gradului de confort și a calității
energie electrică (inclusiv sistemele de serviciilor de specialitate și
funcționare în caz de avarie) fluide îndeplinirea cerințelor legislației
medicale, apă și canalizare;
specific în vigoare în vederea
funcționării în parametrii optimi.
- dotarea cu echipamente tehnologice
necesare funcționării blocului operator
(centrale de tratare a aerului, chiller,
centrale termice, grupuri electrogene,
UPS-uri, compresoare, echipamente de
avertizare incendiu, de desfumare etc);
- dotarea cu echipamente medicale
specifice sălilor de operații, a spațiilor
conexe și a compartimentului de
sterilizare;
- dotarea cu mobilier și echipamente
Sursa de finanţare:
nemedicale;
Autori:
Deputați PSD:

Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia respingerii

Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță

Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-Mihaela Purcărin
Grupurile parlamentare PSD
Camera Deputaţilor şi Senat
53. Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii
cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 24/
Transferuri pentru finanţarea
investiţiilor la spitale

din

Având
în
vedere
contextul
pandemic de infecții virale cu noul
coronavirus și, mai ales, al situației
epidemiologice
internaționale,
naționale, regionale și locale,
devine imperios necesar realizarea
unor demersuri de limitare a
- 6 săli de operații (presiune
efectelor pandemiei prin creșterea
controlată, lămpi scialitice, masă de
capacității
și
îmbunățirea
operații, turn laparoscopic etc) –
infrastructurii medicale locale.
11.720 mii lei.
Se propune alocarea
sumei de
17.640,000 mii lei pentru dotarea
Pavilionului Medical al fostului
Spital Municipal Bacău, în condiții
de complementaritate, și presupune
realizarea:

- dotarea celor 17 paturi ATI (pat,
ventilator, monitor funcții vitale, În acest sens, obiectivul de
defibrilator, EKG) – 3.430,000 mii lei investiții reprezentând clădirea
fostului Spital Municipal Bacău,

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

- dotări suplimentare secții relocate obiectiv aflat în parțială conservare
(ecografe,
EKG,
defibrilatoare, și parțial amenajat în vederea
holtere de TA etc) – 2.450,000 mii lei asigurării asistenței medicale în
context epiodemiologic COVID-19
este necesar a fi edificat printr-un
grafic
accelerat
în
vederea
asigurării
condițiilor
necesare
susținerii actului medical de suport
COVID-19.
Pentru
operaționalizarea
pavilionului medical sunt necesare
alocări suplimentare, în vederea
complementarizării
Spitalului
Județean de Urgență și a clădirii
Spitalului Municipal, prioritizarea
amenajării unui spațiu adecvat la
nivelul parter al clădirii fostului
Spital Municipal prin care să se
poată îndeplini actul medical
specific unității de primiri urgențe
pe perioada desfășurării proiectului
de amenajere al unității UPU din
cadrul Spitalului Județean Bacău.

Autori:

Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță

Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-Mihaela Purcărin
Grupurile parlamentare PSD
Camera Deputaţilor şi Senat

din

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

54. Anexa 3/26/02/ Ministerului Sănătăţii
cap 5001/grupa 51/art. 2/alin. 24/
Transferuri pentru finanţarea
investiţiilor la spitale

Se propune alocarea
sumei de
64.923,365 mii lei pentru lucrări de
proiectare si asistență tehnică, lucrări
de
construcții,
instalații
și
echipamente aferente instalațiilor de
execuție
a
lucrărilor
de
operaționalizare a etajelor 3, 2, 1,
parter și subsol, ale clădirii
Pavilionului Medical al fostului
Spital Municipal Bacău

Având
în
vedere
contextul
pandemic de infecții virale cu noul
coronavirus și, mai ales, al situației
epidemiologice
internaționale,
naționale, regionale și locale,
devine imperios necesar realizarea
unor demersuri de limitare a
efectelor pandemiei prin creșterea
capacității
și
îmbunățirea
infrastructurii medicale locale.

În acest sens, obiectivul de
investiții reprezentând clădirea
fostului Spital municipal Bacău,
obiectiv aflat în parțială conservare
și parțial amenajat în vederea
asigurării asistenței medicale în
context epiodemiologic COVID-19
este necesar a fi edificat printr-un
grafic
accelerat
în
vederea
asigurării
condițiilor
necesare
susținerii actului medical de suport
COVID-19.

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autori:

Deputați PSD:
Costel Neculai Dunava
Ionel Floroiu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Ana-Maria Cătăuță

Senatori PSD:
Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț
Bianca-Mihaela Purcărin
Grupurile parlamentare PSD
Camera Deputaţilor şi Senat

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Pentru
operaționalizarea
pavilionului medical sunt necesare
alocări suplimentare.
Această sumă este necesară pentru
lucrări de proiectare și execuție a
lucrărilor
de
amenajare
și
operaționalizare a etajelor 3, 2, 1,
parter și subsol ale clădirii fostului
Spital Municipal, cu respectarea și
adaptarea proiectului avizat de
Școala Națională de Management
Sanitar,
în
vederea
complementarizării
Spitalului
Județean de Urgență și a clădirii
Spitalului Municipal, prioritizarea
amenajării unui spațiu adecvat la
din nivelul parter al clădirii fostului
Spital Municipal prin care să se
poată îndeplini actul medical
specific unității de primiri urgențe
pe perioada desfășurării proiectului
de amenajere al unității UPU din
cadrul Spitalului Județean Bacău.
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
55. Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se suplimentează suma prevăzută în Construire Centru Smurd în
anexa 3/26 pentru Ministerul Sănătății, localitatea Beliș, com. Beliș, jud.
cu 9.700 mii lei.
Cluj. 800 mp ( există SF). Valoare
estimată 2.000.000 Eur, aprox
9.700.000 lei
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

56. Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Motivaţia respingerii

Amendament respins la
vot.

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Sursa de finanţare: Fondul de Guvernului este destinat
cheltuielilor
rezervă bugetară la dispoziţia finanțării
urgente
și
neprevăzute
Guvernului
apărute în cursul anului
bugetar.

Se suplimentează suma prevăzută în Dispensar uman in loc. Gadalin. Amendament respins la
anexa 3/26 pentru Ministerul Sănătății, CNI 22.07.2020. SF actualizat. vot.
cu 2.660 mii lei.
Com. Jucu, jud. Cluj. Valoare
Se propune respingerea
estimată: 2.659.912 lei
Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

57. Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
Guvernului
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar.

Se suplimentează suma prevăzută în Dispensar uman in loc. Gadalin. Amendament respins la
anexa 3/26 pentru Ministerul Sănătății, CNI 22.07.2020. SF actualizat. vot.
cu 2.660 mii lei.
Com. Jucu, jud. Cluj. Valoare
Amendament identic nr.
estimată: 2.659.912 lei

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Crt.56
Autor:
Vasile Dîncu

Sursa de finanțare: Fondul de Se propune respingerea
rezervă bugetară la dispoziţia întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
Guvernului
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD

58. Anexa 3/26 Ministerul Sănătății

Se suplimentează suma prevăzută în Centrul medical Chinteni. Com. Amendament respins la
anexa 3/26 pentru Ministerul Sănătății, Chinteni, jud. Cluj. Valoare vot.
cu 6.433 mii lei.
estimată 6.433.000,00+TVA lei

Autor:
Vasile Dîncu
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Grup parlamentar PSD
59. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri între unități ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 22 ”

Alocarea sumei de 9.000 mii de lei
pentru Furnizare echipament PET CT,
inclusiv amenajare spațiu instalare și
punere în funcțiune, la Spitalul Clinic
Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei
Galați

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
Sursa de finanțare: Fondul de în vedere, Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia rezervă aflat la dispoziția
Guvernului
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Achiziționarea
acestui
aparat
performant
de
depistare
a
cancerului în faze incipiente este
foarte necesară având în vedere
incidența crescută a bolilor
oncologice. Se va crea un centru

Amendament respins la
vot.
Amendament identic nr.
Ctr.14
Se

propune

respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea
aparaturii medicale si echipamentelor
de comunicații în urgență în sănătate”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autori:

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

integrat de diagnostic și tratare a
cancerului la
Spitalul Clinic
Județean de Urgență Sf. Apostol
Andrei Galați

întrucât poziția 51.01.01
˝Transferuri către instituții
publice˝ reprezintă fonduri
destinate
completării
veniturilor
instituțiilor
publice
subordonate
ministerului, finanțate din
venituri
proprii
și
subvenții
,
respectiv
Institutele de medicnă
legală, Centrul Național de
Sănătate Mintală și Luptă
Antidrog și Academia de
Stiințe Medicale.

Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Grupul Parlamentar PSD

60. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri între unități ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24 ”
Transferuri de la bugetul de stat către

Alocarea sumei de 15.000 mii de lei în
vederea realizării obiectivului de
investiție Clădire pentru relocare
serviciu prosectură medicină legală la
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.
Apostol Andrei Galați

Sursa de finanțare: Legea
bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 01 ”Transferuri
curente”, Alineat 01 ”Transferuri
către instituții publice”,

Acest obiectiv este necesar a fi
realizat deoarece, în momentul
actual, acest serviciu funcționează
într-un spațiu inadecvat în incinta
Spitalului Clinic Județean de
Urgență Sf. Apostol Andrei Galați

Sinteza
veniturilor
și
cheltuielilor acestora se
regăsește
în
Anexa
3/26/15, cheltuielile fiind
dimensionate la un nivel
care să asigure îndeplinirea
sarcinilor instituțiilor sus
menționate.
Amendament respins la
vot.
Amendament identic cu
nr. Crt.15
Se propune respingerea
întrucât poziția 51.01.01

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
bugetele locale pentru finanțarea altor
investiții in sănătate”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autori:
Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Grupul Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: Legea
bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri
între unități ale administrației
publice”, articolul 01 ”Transferuri
curente”, Alineat 01 ”Transferuri
către instituții publice”

˝Transferuri către instituții
publice˝ reprezintă fonduri
destinate
completării
veniturilor
instituțiilor
publice
subordonate
ministerului, finanțate din
venituri
proprii
și
subvenții
,
respectiv
Institutele de medicnă
legală, Centrul Național de
Sănătate Mintală și Luptă
Antidrog și Academia de
Stiințe Medicale.
Sinteza
veniturilor
și
cheltuielilor acestora se
regăsește
în
Anexa
3/26/15, cheltuielile fiind
dimensionate la un nivel
care să asigure îndeplinirea
sarcinilor instituțiilor sus
menționate.

61. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri între unități ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24 ”
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea altor

Alocarea sumei de 250.000 mii de lei în
vederea realizării obiectivului de
investiție Spital Municipal Galați.
(credite de angajament

Autori:

Acest obiectiv este necesar a se
realiza având în vedere că în orașul
Galați nu există o astfel de unitate
spitalicească, locuitorii orașului
apelând la serviciile
Spitalului
Clinic Județean de Urgență Sf.
Apostol Andrei Galați, ceea ce
conduce la o supraaglomerare a

Amendament respins la
vot.
Amendament identic cu
nr. crt.16
Se propune respingerea
întrucât suma de 250.000
mii lei depășește alocarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
investiții în sănătate”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

prevăzută la alineatul
51.01.01 ˝Transfeurri către
Sursa de finanțare: Legea
instituții
publice˝
de
bugetului de stat -2021 – anexa
239.180 mii lei.
nr.3/26/02 Capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, Această poziție reprezintă
Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri fonduri
destinate
între unități ale administrației completării
veniturilor
publice”, articolul 01 ”Transferuri instituțiilor
publice
curente”, Alineat 01 ”Transferuri subordonate ministerului,
către instituții publice” (credite de finanțate din
venituri
angajament)
proprii și subvenții ,
respectiv Institutele de
medicină legală, Centrul
Național
de
Sănătate
Mintală și Luptă Antidrog
și Academia de Stiințe
Medicale.
acestuia.

Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Grupul Parlamentar PSD

Sinteza
veniturilor
și
cheltuielilor acestora se
regăsește
în
Anexa
3/26/15, cheltuielile fiind
dimensionate la un nivel
care să asigure îndeplinirea
sarcinilor instituțiilor sus
menționate.
62. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI

Alocarea sumei de 500.000 mii de lei în Prin realizarea acestui obiectiv se Amendament respins la
vederea realizării obiectivului de va construi o aripă nouă cu bloc, vot.
investiție Extindere Spitalul Clinic secție de anestezie și terapie
Amendament identic nr.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
”Transferuri între unități ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24 ”
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea altor
investiții în sănătate”

63. Legea bugetului de stat -2021 – anexa
nr.3/26/02 Capitolul 5001 - ”Cheltuieli
- buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI
”Transferuri între unități ale
administrației publice”, articolul 02
”Transferuri de capital”, Alineat 24
”Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea altor
investiții în sănătate”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei intensivă, săli de naștere precum și
Galați. (credite de angajament)
pentru extinderea secțiilor actuale
ale Spitalului Clinic Județean de
Urgență Sf. Apostol Andrei Galați.
Autori:
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
500.000 mii lei (credite de
angajament) a sumelor atribuite
Senator Humelnicu Marius
Ministerului
Finanțelor-Acțiuni
Generale,
anexa
nr.3/65/02
Senator Laura Georgescu
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget
de stat”, Paragraf 50, Titlul V
”Fonduri de rezervă”, articolul 01
Grupul Parlamentar PSD
”Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului”

Crt.17

Alocarea sumei de 100.000 mii de lei în
vederea realizării obiectivului de
investiție
Modernizare
Spitalul
Municipal Anton Cincu din Tecuci.
(credite de angajament)

Amendament respins la
vot.

Autori:

Senator Humelnicu Marius
Senator Laura Georgescu

Prin realizarea acestui obiectiv se
va extinde blocul operator la două
săli de chirurgie generală, o sală de
chirurgie generală de urgență, o
sală de ortopedie, o sală ORL și o
secție ATI cu 14 paturi.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu
100.000 mii lei (credite de
angajament) a sumelor atribuite
Ministerului Finanțelor - Acțiuni
Generale Ministerul FinanțelorAcțiuni Generale, anexa nr.3/65/02
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - buget
de stat”, Paragraf 50, Titlul V

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Amendament identic nr.
Crt.18
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Grupul Parlamentar PSD

64.

Anexa nr. 3/ 26 / 28 privind Bugetul
Ministerului Sănătății, capitolul 5000,
grupa 51, TITLUL VI Transferuri
între unități ale administrației publice

În proiectul de buget la grupa 51 sunt
prevăzute credite de angajament în
suma de 5.367.950 mii lei și credite
bugetare de 5.423.486 mii lei.
Se majorează propunerea de buget cu
privire la creditele de angajament cu
4.000 mii lei și credite bugetare cu
4.000 mii lei pentru anul 2021, în
vederea
finalizării
proiectului
Reparații capitale Sanatoriul TBC
Moroeni – Corp Central din cadrul
Spitalului Județean de Urgență
Târgoviște, județul Dâmbovița.
Autor: Titus Corlațean senator PSD,

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,

Popa Radu Mihai deputat PSD,

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

”Fonduri de rezervă”, articolul 01
”Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului”
Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă, Buget MFP - Acțiuni
Generale, cod 50.01 - Anexanr. 3
/ 65 / 01

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă, Buget MFP - Acțiuni
Generale, cod 50.01- Anexanr. 3
/ 65 / 01

Amendament respins la
vot.

Ţachianu Marian deputat PSD,

Vulpescu Ioan deputat PSD

65.

Anexa nr. 3 / 26 / 28 privind Bugetul
Ministerului Sănătății, capitolul 5000,
grupa 51, TITLUL VI Transferuri
între unități ale administrației publice

În proiectul de buget la grupa 51 sunt
prevăzute credite de angajament în
suma de 5.367.950 mii lei și credite
bugetare de 5.423.486 mii lei.
Se majorează propunerea de buget cu
privire la creditele de angajament cu
5.000 mii lei și credite bugetare cu
5.000 mii lei pentru anul 2021, în
vederea
finanțării
construcției
extinderii și dotării cu aparatură
(angiograf etc.) Secției Cardiologie
din cadrul Spitalului Județean de
Urgență
Târgoviște,
județul
Dâmbovița.
Autor: Titus Corlațean senator PSD,

Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Motivația amendamentului:
Regiunea Moldovei are nevoie de
investiții masive în domeniul
sanitar. Un obiectiv major pentru
întreaga regiune îl reprezintă
Spitalul Regional de Urgență,
proiect pentru care s-a semnat deja
contractul de finanțare europeană.
Este nevoie ca acest proiect să fie
pus în practică în cel mai scurt timp
posibil, mai ales că pandemia din
ultimul an ne-a demonstrat tuturor
că o țară nepregătită din punct de
vedere medical își pune propriii
cetățeni în pericol.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50
Titlul V, art 01) cu suma de
30.000 mii lei

Amendament respins la
vot.

Popa Radu Mihai deputat PSD,

Ţachianu Marian deputat PSD,

Vulpescu Ioan deputat PSD

66. Ministerul Sănătății
Anexa 3
Capitol 6601
Grupă 58
Articol 01

Se suplimentează cu suma de 30.000
mii lei fondurile alocate pentru
obiectivul de investiții Construire Spital
Regional de Urgență Iași, cod SMIS
133903

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
67. Anexa nr. 03/26/01 Ministerul
Sănătății

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Se solicită suplimentarea sumei alocate
bugetului Ministerului Sănătății, cu
suma de 7.394 mii lei pentru Spitalul
Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș, în vederea realizării obiectivului
de investiții „Construire corp clădire
vestiare personal”.

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Târgu Mureș este cea mai mare
unitate sanitară publică din
Transilvania, având în prezent un
număr de 1.089 paturi de spitalizare
continuă, din care 939 paturi pentru
adulți și 150 paturi pentru copii,
precum și un număr de 123 paturi
pentru spitalizare de zi și 12 paturi
pentru însoțitori. Începând cu anul
2012, în cadrul spitalului își
desfășoară activitatea UPU –
SMURD, într-o nouă locație la
parterul Spitalului Clinic Județean
de Urgență Tg. Mureș și este cea
mai modernă unitate de primiri
urgențe din țară, fiind dotată cu
aparatură și echipamente medicale
de ultimă generație, care contribuie
la efectuarea unui act medical de
urgență de cea mai înaltă calitate.
Prin
includerea
activităților
specifice SMURD în structura și
activitatea curentă a UPU din
cadrul spitalului, acesta a primit un
caracter specific și un plus de
competență,
contribuind
la
complexitatea actului medical de
urgență desfășurat în cadrul
spitalului. De aceea, se propune
construirea unei clădiri pentru
vestiare personal, având spații

Amendament respins la
vot.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, sumele stabilite
pe destinaţiile din bugetul
Ministerului
Dezvoltării,
Lucrărilor
Publice
și
Administrației
au
fost
dimensionate în raport cu
sarcinile ce
îi revin
acestei instituţii în anul
2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

separate pe sexe, fiecare dotate cu
grupuri sanitare și dușuri, pentru
aproximativ 2100 persoane, care își
vor desfășura activitatea în 3 ture
de lucru. De asemenea, în cadrul
corpului de clădire, se propun și
spații
administrative
și
de
depozitare, care, de asemenea, sunt
insuficiente în prezent.
Sursa de finanțare: prin
redistribuirea sumelor prevăzute la
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /
01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI INTRE
UNITATILE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
68. Anexa nr. 03/26/01 Ministerul
Sănătății

Se solicită suplimentarea sumei alocate
bugetului Ministerului Sănătății, cu
suma de 98.784 mii lei pentru Spitalul
Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș, în vederea realizării obiectivului
de investiții „Construirea unui centru
de arşi şi reorganizarea fluxurilor
medicale ale spitalului pentru o mai
bună poziţionare şi conectare a
Departamentelor: Urgenţă, ATI şi
chirurgie pentru Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş”.

Finanţarea obiectivului de investiţii
se va realiza din fonduri externe
rambursabile, de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Sănătăţii,
precum şi din alte surse legal
constituite, în limita sumelor
aprobate
anual
cu
această
destinaţie, conform programelor de
investiţii publice aprobate potrivit
legii. Obiectivul de investiţii se va
proteja antiseismic în conformitate
cu prevederile Normativului P 100

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, sumele stabilite
pe destinaţiile din bugetul
Ministerului
Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației
au
fost
dimensionate în raport cu
sarcinile ce
îi revin

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

69. Anexa nr. 03/26/01 Ministerul
Sănătății

Se solicită suplimentarea sumei alocate
bugetului Ministerului Sănătății, cu
suma de 16.457 mii lei pentru Spitalul
Clinic Județean Mureș, în vederea
realizării obiectivului de investiții
„Construirea unui corp/secție de
Terapie Intensivă și utilarea acestuia
în regim de urgență, care să deservească
Clinicile de Boli Infecțioase și după
pandemia de coronaviroză (COVID
19).

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
– 1/2013, cu modificările
completările ulterioare.

Motivaţia respingerii

şi acestei instituţii în anul
2021.

Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea sumelor prevăzute la
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 /
01 / Grupa 51/TITLUL VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITĂȚILE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
Spitalul Clinic Judeţean Mureş
funcționează ca spital categoria 2,
de interes local, judeţean şi
regional,
oferind
spitalizare
continuă, spitalizare de zi şi
investigaţii
paraclinice
în
Ambulatoriu.
Având
în
vedere
contextul
epidemiologic actual, precum și
faptul că în momentul de față Secția
Clinică Boli Infecțioase I, din
cadrul Spitalului, situată în
municipiul Târgu Mureș, strada Gh.
Doja, nr.89, nu dispune de secție de
Terapie Intensivă pentru pacienții
gravi care necesită îngrijiri
specifice, în prezent aceștia fiind
transferați în cadrul altui corp de
clădire
(imobil
strada
Gh.
Marinescu nr. 1) care deservește
Clinicile
Gastroenterologie,

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, sumele stabilite
pe destinaţiile din bugetul
Ministerului
Dezvoltării
Lucrărilor
Publice
și
Administrației
au
fost
dimensionate în raport cu
sarcinile ce
îi revin
acestei instituții în anul
2021.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Chirurgie Generală, Cardiologie,
Urologie, Psihiatrie, Pneumologie,
Secția Clinică Urologie fiind
singura din județ, unde există o
aparatură specifică, care nu poate fi
mutată în altă clădire, creează
imposibilitatea de a tria pacienți
Covid de pacienți nonCovid.
Pe lângă pacienții specifici Covid,
există și alte patologii infecțioase,
care
necesită
asistență
de
specialitate, respectiv encefalite,
meningoencefalite, HIV SIDA,
TBC etc.
Deplasarea specialiștilor între cele
2 structuri este dificilă, cu
implicații
multiple
financiare,
epidemiologice și de triaj corect.
O altă situație este transportul
pacienților din SMURD spre Secția
Boli Infecțioase I, unde are loc
consultul (în salvare), internarea și
transferul la Secția ATI, practic
pacientul este transportat 10 km, la
care se adaugă timpul de așteptare,
pentru consult, toate acestea
îngreunând activitatea medicală.
În situația curentă problemele sunt
agravate de numărul mare de
pacienți, care nu pot fi izolați,
tratați, consultați zilnic de medic
specialist infecționist.

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

În prezent toate Spitalele de Boli
Infecțioase
din
centrele
universitare, beneficiază de astfel
de Secții.
Există Studiu de fezabilitate realizat
de CJ Mureș pentru noua clădire de
1362 mp, cu o capacitate de 33
paturi ATI, distribuite în 19
saloane.
Ținând cont de cele de mai sus
prezentate, propunem construirea
unui corp de Terapie Intensivă și
utilarea acestuia în regim de
urgență, care să deservească
Clinicile de Boli Infecțioase și după
pandemia de coronavirus (COVID
19).
Sursa de finanțare:
prin
redistribuirea
sumelor
prevăzute la Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației / Anexa
nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 51/TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE ADMINISTRATIEI
PUBLICE
70. Anexa
3/26
MinisterulSănătății/ Se propune suplimentarea cu suma de
articolul 51.02 „Transferuri de 40.000 mii lei pentru lucrările de
capital”,
alineatul
51.02.12 construire la Spitalul Regional Clinic de
”Transferuri
pentru
finanțarea

În iulie 2020,pentru Spitalul Amendament respins la
Regional de Urgență Craiova, s-a vot.
obținut acceptul Comisiei Europene
Se propune respingerea
pentru finanțare din fonduri

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
investițiilor la spitale”,

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Urgență din Craiova.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

71. Anexa 3/26/29
Ministerul Sănătății

Se alocă suma de

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

nerambursabile.Pentru acest spital întrucât:
s-a semnat în aprilie 2020 Sursa
de
finanțare
contractul
de
finanțare
cu propusă nu poate fi avută
Ministerul Dezvoltării.
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Sursa de finanțare: Realocare din
Fondul de rezervă al Guvernului,
Bugetul MFP - acțiuni generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01
Finanțarea

lucrărilor la
spitalul menționat nu se
asigură de la poziția
51.02.12
˝Transferuri
pentru
finanţarea
investiţiilor la spitale˝ ci de
la poziția 58.01 ˝Programe
din Fondul European de
Dezvoltare Regională˝

Motivatia: Situaţia actuală şi Amendament respins la
informaţii
despre
entitatea vot.
8000,00 mii lei
responsabilă cu implementarea
Amendament
proiectului:
aproximativ identic nr.
Consiliul Europei și Parlamentul Crt.13
pentru
european, conștienți de dezvoltarea
Se propune respingerea
activității de transplant tisular și întrucât sursa de finanțare
Reorganizarea băncii de țesut Colentina celular, de importanța asigurării propusă nu poate fi avută
în Banca Naționala de multițesut și calității și securității grefoanelor, în vedere, Fondul de
celule – unitate sanitară de strategie precum și de valorile etice și rezervă aflat la dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
națională.

Autori:

Senator PSD Adrian Streinu Cercel
Senator PSD Florian-Dorel Bodog
Senator PSD Leonard Azamfirei
Deputat PSD Natalia Elena Intotero
Deputat PSD Vasile Cîtea
Deputat PSD Florin Buicu
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

morale ce sunt implicate, au adoptat
următoarele Directive, ce constituie
o obligație pentru toate Statele
Membre ale Uniunii:

Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

• Directiva 2004/23/CE privind
stabilirea normelor de calitate și de
securitate
pentru
donarea,
obținerea, controlul, transformarea,
conservarea și stocarea țesuturilor
și celulelor umane destinate
utilizării în scopuri terapeutice.
• Directiva 2006/17/CE pentru
aplicarea Directivei 2004123/CE,
privind exigențele tehnice, relativ la
donarea, obținerea și controlul
țesuturilor și ce/u/elor de origine
umană utiliză te în scopuri
terapeutice.
• Directiva 2006/86/CE pentru
aplicarea Directivei 2004123/CE,
privind exigențele tehnice relative
la transformarea, conservarea și
stocarea țesuturilor de origine
umană
utilizate
în
scopuri
terapeutice.
• Directiva 2010/53/CE privind
standardele de calitate și de
securitate pentru organele umane

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
destinate transplantului.
În România s-au întreprins
eforturi pentru existența unui
sistem coerent și funcțional de
transplant, în vederea asigurării
unor terapeutici indispensabile și
moderne de transplant de organe,
de țesuturi și de celule destinate
pacienților aflați pe listele de
așteptare, în condiții de securitate
sanitară impecabile, alineate la
Normele,
Standardele
și
Directivele Europene în materie.
Astfel, a fost realizată în mare parte
transpunerea în legislația națională
a Directivelor Europene.
În materie de Bănci de Țesuturi,
prevederile Directivelor Europene
se regăsesc transpuse în prevederile
legale
care
reglementează
activitatea
de
transplant
în
România. Aceste acte normative
furnizează cadrul legal pentru
donarea și transplantarea de
organe și țesuturi umane de la
donori vii și decedați, autorizând
prelevarea de organe și țesuturi atât
de la donori aflați în moarte
cerebrală, de la donori decedați,

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
fără activitate cardiacă cât și de la
donori vii. Acordul informat este
necesar atât pentru donarea de
organe, cât și pentru cea de țesuturi.
Donorul viu, cu anumite exceptii
stipulate prin lege, trebuie să-și
exprime acordul în scris în față
Comisiei de Etica pentru Aprobarea
Donairii de la Donatorul Viu. În
contextul aderării României la
Uniunea Europeană, Băncile de
Țesuturi și Celule, cu scop
terapeutic, sunt chemate să-și
unifice eforturile pentru a mări
asistentă reciprocă cu asemenea
grefoane de origină umană.
Existența unui sistem de transplant
performant și securizat duce de
asemenea la importante reduceri de
cheltuieli
pentru
economia
națională
de
sănătate
prin
dezvoltarea în țară, în marea lor
majoritate, a cazurilor medicale ce
se îndreaptă actualmente spre
clinici din străinătate.
Activitățile realizate sau
posibile
de
Transplant
tisular/celular în România.

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Categoriile de transplant de țesuturi
și celule de origină umană care pot
fi efectuate în țară sunt următoarele,
cu indicațiile lor:
Cu scop terapeutic:
• transplant de celule stem
hematopoietice
medulare
și
periferice - Hemato-Oncologie
• transplant de allogrefe epidermice
- Chirurgia Arsurilor
• transplant de os masiv, capete
femorale,
tendon
și
articulații,cartilagii - Ortopedie,
Traumatologie
• transplant de homogrefoane
valvulare cardiace - Chirurgie
cardiacă
• transplant de homogrefe arteriale Chirurgie vasculară
• utilizare de homogrefe venoase dializă renală
•
transplant
Oftalmologie

de

cornee

-

• utilizare de membrană amniotică
– Oftalmologie

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

• celule reproductive - Planning
familial

Surse de finantare:
Bugetul alocat pentru Ministerul
Sănătății
prin
redistribuirea
fondurilor
din
alte
capitole
bugetare.
Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.
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Se alocă suma de 20.000,00 mii lei
pentru realizarea “Centrului Regional
de Excelență în Tratamentul Integrat al
Infertilității”, la Spitalul Clinic de
Obstetrică - Ginecologie ”Elena
Doamna” din Iași

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului:
Locuitorii din Regiunea Moldovei
au nevoie de un centru modern
pentru tratarea infertilității. Un
astfel de centru poate fi construit la
Spitalul Clinic de ObstetricăGinecologie ”Elena Doamna” din
Iași, existând deja demersuri
realizate în acest sens. În țară, mai
există două centre pentru tratarea
infertilității la București și la Cluj.
“Centrul Regional de Excelență în
Tratamentul
Integrat
al
Infertilității” de la Iași presupune
construirea unei noi clădiri de cinci
etaje, cu o suprafață totală de
aproximativ 9.000 de metri pătrați,
60 de saloane cu o capacitate totală
de 120 de paturi, 15 cabinete

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

medicale, săli de consultații și spații
administrative. Suma necesară
pentru construirea centrului și
aparaturii
era
achiziționarea
estimată la aproximativ 54.000,00
mii de lei.
Sursa de finanțare:
Diminuarea fondului de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50
Titlul V, art 01) cu suma
de20.000,000 mii lei.

73. Ministerul Sănătății – anexa 3 / 26

Se alocă suma de 25.000,00 mii lei
pentru
realizarea
Centrului
de
Neuroexcelență de la Spitalul Clinic de
Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului:
Spitalul Clinic de Urgență "Prof.
Dr. N. Oblu" este singurul spital de
urgență
de
neurologie
și
neurochirurgie din Moldova și este
unitatea medicală cu cel mai mare
grad de competență în domeniu din
regiune.Centrul de Neuroexcelență
va asigura o locație optimă din
punct de vedere al funcționalității și
dotării, propice cercetării medicale
avansate, aici existând posibilitatea
acordării asistenței medicale de tip
intervențional și recuperator pentru
toți
locuitorii
din
zona
Moldovei.Viitorul corp de clădire

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
va fi independent din punct de
vedere structural, dar va fi legat
funcțional
de
activitățile
desfășurate
în
spital.Proiectul
presupune construirea unui corp de
clădire modern și funcțional, cu
asigurarea respectării corecte a
fluxurilor intraspitalicești, dotat cu
un bloc operator cu posibilitatea
utilizării de sisteme de imagistică
prin
rezonanță
magnetică
(intraoperatorie). Vor fi create
spații adecvate pentru recuperarea
medicală neuromotorie, precum și
pentru
radiochirurgia
robotică.Viitorul centru va avea o
suprafață de 2630 mp, clădirea fiind
dispusă pe cinci niveluri. Valoarea
totală a investiției este de
72.335.089,00 lei (cu TVA). Durata
estimată pentru execuția lucrărilor
este de 24 luni.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50
Titlul V, art 01) cu suma 25.000,00
mii lei.

Motivaţia respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat
74. Ministerul Sănătății – anexa 3 / 26

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se alocă suma de 10.000,00 mii lei Motivația amendamentului:
pentru realizarea Institutului Regional Bolile cardiovasculare reprezintă
principala cauză de mortalitate la
de Boli Cardiovasculare Iași
nivel mondial. În țara noastră, în jur
de 60% din decese sunt cauzate de
bolile cardiovasculare, potrivit
datelor Societății Române de
Autor:
Cardiologie. Institutul Regional de
Boli Cardiovasculare va deservi o
Senator Maricel POPA
populație de 5,5 milioane de
Grup parlamentar PSD
persoane,
locuitorii
regiunii
Moldovei. Investiția este estimată
la 300 milioane euro și vizează
reducerea mortalității persoanelor
cu afecțiuni cardiovasculare din
regiunea Moldovei.

Motivaţia respingerii

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50
Titlul V, art 01) cu suma
de10.000,00 mii lei.
75. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Ministerul Se alocă suma de 20.000,00 mii lei
pentru realizarea “Centrului Regional
de Excelență în Tratamentul Integrat al
Infertilității”, la Spitalul Clinic de
Obstetrică - Ginecologie ”Elena
Doamna” din Iași

Motivația amendamentului:
Locuitorii din Regiunea Moldovei
au nevoie de un centru modern
pentru tratarea infertilității. Un
astfel de centru poate fi construit la
Spitalul Clinic de ObstetricăGinecologie ”Elena Doamna” din

Amendament respins la
vot.
Amendament identic nr.
Crt.72
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Iași, existând deja demersuri
realizate în acest sens. În țară, mai
există două centre pentru tratarea
infertilității la București și la Cluj.
“Centrul Regional de Excelență în
Tratamentul
Integrat
al
Infertilității” de la Iași presupune
construirea unei noi clădiri de cinci
etaje, cu o suprafață totală de
aproximativ 9.000 de metri pătrați,
60 de saloane cu o capacitate totală
de 120 de paturi, 15 cabinete
medicale, săli de consultații și spații
administrative. Suma necesară
pentru construirea centrului și
achiziționarea
aparaturii
era
estimată la aproximativ 54.000,00
mii de lei.

propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Sursa de finanțare:
Diminuarea fondului de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50
Titlul V, art 01) cu suma
de20.000,000 mii lei.
76. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Amendament respins la
Ministerul Se alocă suma de 25.000,00 mii lei Motivația amendamentului:
pentru
realizarea
Centrului
de Spitalul Clinic de Urgență "Prof. vot.
Neuroexcelență de la Spitalul Clinic de Dr. N. Oblu" este singurul spital de
Amendament identic nr.
urgență
de
neurologie
și

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
neurochirurgie din Moldova și este
unitatea medicală cu cel mai mare
grad de competență în domeniu din
regiune.Centrul de Neuroexcelență
va asigura o locație optimă din
punct de vedere al funcționalității și
dotării, propice cercetării medicale
avansate, aici existând posibilitatea
acordării asistenței medicale de tip
intervențional și recuperator pentru
toți
locuitorii
din
zona
Moldovei.Viitorul corp de clădire
va fi independent din punct de
vedere structural, dar va fi legat
funcțional
de
activitățile
desfășurate
în
spital.Proiectul
presupune construirea unui corp de
clădire modern și funcțional, cu
asigurarea respectării corecte a
fluxurilor intraspitalicești, dotat cu
un bloc operator cu posibilitatea
utilizării de sisteme de imagistică
prin
rezonanță
magnetică
(intraoperatorie). Vor fi create
spații adecvate pentru recuperarea
medicală neuromotorie, precum și
pentru
radiochirurgia
robotică.Viitorul centru va avea o
suprafață de 2630 mp, clădirea fiind
dispusă pe cinci niveluri. Valoarea

Motivaţia respingerii

Crt.73

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

totală a investiției este de
72.335.089,00 lei (cu TVA). Durata
estimată pentru execuția lucrărilor
este de 24 luni.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50
Titlul V, art 01) cu suma 25.000,00
mii lei.

77. Anexa nr.
Sănătății

03/26/01

Ministerul Se alocă suma de 10.000,00 mii lei Motivația amendamentului:
pentru realizarea Institutului Regional Bolile cardiovasculare reprezintă
principala cauză de mortalitate la
de Boli Cardiovasculare Iași
nivel mondial. În țara noastră, în jur
de 60% din decese sunt cauzate de
bolile cardiovasculare, potrivit
datelor Societății Române de
Autor:
Cardiologie. Institutul Regional de
Boli Cardiovasculare va deservi o
Senator Maricel POPA
populație de 5,5 milioane de
Grup parlamentar PSD
persoane,
locuitorii
regiunii
Moldovei. Investiția este estimată
la 300 milioane euro și vizează
reducerea mortalității persoanelor
cu afecțiuni cardiovasculare din
regiunea Moldovei.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută
în vedere, Fondul de
rezervă aflat la dispoziția
Guvernului este destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente și neprevăzute
apărute în cursul anului
bugetar

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

78. Anexa nr. 03/26/01
Sănătății 2021

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
aflat la dispoziția Guvernului
(Anexa 2 capitol 5001 grupa 50
Titlul V, art 01) cu suma
de10.000,00 mii lei.

Ministerul Alocarea sumei de 8 milioane RON Efectuarea acestei investiţii este de
pentru
realizarea
obiectivului: interes vital pentru tratarea
„Extindere și modernizare spital pacienților din municipiu.
Municipiul Adjud.
Spitalul
Municipal
Adjud
deservește
atât
populația
municipiului Adjud cât și zone
Autor: Senator Angel TÎLVĂR
limitrofe astfel că adresabilitatea
numai la compartimentul CPU este
de circa 20.000 de prezentări pe an
și circa 12.000 de internări anual.
Sursă finanțare: capitolul 66.01
"Sănătate", titlul 51 "Transferuri
între unităţi ale administraţiei
publice", articolul 51.02
"Transferuri de capital.

79. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021

Se propune alocarea sumei de 67.200
mii lei pentru finalizare obiectiv de
Anexa nr. 3/26, Capitolul 5001 –
investiții “Spitalul Municipal Bacău”,
Cheltuieli – buget de stat,
obiectiv de investiție cu un grad de
Paragraf 51, Titlul VI Transferuri între realizare efectuat de 80 %.
unități ale administrației publice, art. 2

Motivaţia respingerii

Efectuarea acestei investiții este
necesară pentru tratarea bolnavilor
din județul Bacău și pentru
finalizarea acestui obiectiv, din
anul 2016 nemaifiind executate
lucrări, în prezent acesta având un

Amendament respins la
vot.
Se
propune
întrucât:

respingerea

Responsabilitatea stabilirii
prioritatilor în realizarea
obiectivelor de investitii şi
repartizarea
fondurilor
între proiectele înscrise în
programul de investiţii
revine
ordonatorului
principal
de
credite,
potrivit Legii nr. 500/2002
privind finantele publice,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.

Amendament respins la
vot.
Se propune respingerea
întrucât
bugetul
Ministerului
FinanțelorAcțiuni Generale a fost

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
af/
grupa/titlul/articol/alineat
grad de realizare de 80 %.
Transferuri de capital, Alineat 11
”Transferuri pentru reparații capitale la
Autor:
deputat
Antonio
spitale”
ANDRUȘCEAC
Sursa de finanțare:

Motivaţia respingerii

astfel dimensionat încât să
poată fi plătite contribuțiile
României la bugetul UE,
dobânzile
la
datoria
publică și alte cheltuieli
nu
aparțin
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor care
Ministerului
Finanțelor.
Grupul parlamentar al Alianței pentru – Acțiuni Generale

Unirea Românilor
80.
Anexa nr. 3/26
Capitol 5001
Grupa 51
Titlul VI
Art. 01
Alin. 12, II Credite bugetare

Se suplimentează bugetul cu suma de

Motivare:

13.000 mii lei pentru Spital Regional

Spitalul Regional Brașov trebuie să
devină o realitate, fiind un obiectiv
extrem de important pentru
siguranța și sănătatea cetățenilor
tuturor județelor din regiune.

Brașov.

Autori:
Deputat Budăi Marius-Constantin
Deputat Marian-Iulian Rasaliu
Grupul Parlamentar PSD Camera
Deputaților

Se
propune
respingerea
întrucât sursa de finanțare
propusă nu poate fi avută în
vedere, Fondul de rezervă
aflat la dispoziția Guvernului
este
destinat
finanțării
cheltuielilor
urgente
și
neprevăzute apărute în cursul
anului bugetar.

Obiectivele de investiţii noi,
cum este cazul spitalului
Sursa de finanțare:
menționat, se cuprind în
programul
de
investiţii
publice
numai
dacă
tehnicoFondul de rezervă aflat la dispoziţia documentaţiile
Guvernului (anexa 2 cap 5001, gr economice ale acestora au
fost
aprobate
potrivit
50, titlul V, art 01)
prevederilor alin. (1) al art.
42 al Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu
modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit prevederilor Legii nr.
500/2002, cu modificările şi

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragr
af/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

completările
ulterioare,
responsabilitatea
stabilirii
priorităţilor în realizarea
obiectivelor de investiţii
revine
ordonatorului
principal de credite.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/27 Ministerul Culturii

Nr.
crt.

Articolul din lege / anexa / capitol /
subcapitol / paragraf / grupa / titlul
/ articol / alineat

1.

Anexa 3/27 – Ministerul Culturii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei
pentru
restaurarea/întreținerea
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI
„Ansamblului
Monumental
„Calea
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI
Eroilor”
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Autor:
Deputat Mihai Weber (PSD)
Deputat Claudiu Manta (PSD)
Senator Ionel-Cristinel Rujan (PSD)
Grup Parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului / Sursa
de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)

Aflate în aer liber, operele din piatră
realizate de marele sculptor Constantin
Brâncuși sunt în permanență expuse
intemperiilor vremii și, de aceea,
restaurarea și conservarea lor necesită
o atenție deosebită. Specialiștii în
operele lui Constantin Brâncuși au
avertizat public necesitatea intervenției
la mai multe piese din piatră, prin care
se infiltrează apa, ducând astfel la
deteriorarea monumentelor artistice
deosebite. Institutul Național al
Patrimoniului este cel care se ocupă de
întocmirea proiectului de restaurare,
însă sumele necesare pentru realizarea
procedurilor specifice se ridică la
valori pe care autoritatea locală nu și
le poate permite. De aceea, este nevoie
ca de la Bugetul Statului să fie alocate
sumele
necesare
restaurării
și
conservării operelor brâncușiene, a

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât
potrivit
Legii
nr.500/2002
privind
finanțele
publice,
cu
modificările
și
completările
ulterioare,
ordonatorul principal
de
credite
isi
stabileste prioritatile
în
utilizarea
fondurilor
alocate
prin bugetul sau,
urmand obiectivele
stabilite
în
documentul
de
politica si strategie
pe anul 2021. De

Nr.
crt.

Articolul din lege / anexa / capitol /
subcapitol / paragraf / grupa / titlul
/ articol / alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului / Sursa
de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)

căror valoare este inestimabilă.

altfel obiectivul este
cuprins în Programul
Național
de
Restaurare
Sursa
de
finanțare:
prin
redistribuirea
sumelor
aferente
Capitolului 6701/Grupa 51/TITLU VI
2.

Anexa 3/27 - Bugetul Ministerului
Culturii, Subprogram V: Reabilitarea
monumentelor
istorice
si
modernizarea instituțiilor publice de
cultura din Romania.

Se
suplimentează
bugetul
pentru
reabilitarea monumentelor istorice cu
suma de 30.000 mii lei pentru proiectul Reabilitare clădire Primărie - Monument
istoric de categoria A

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD

Având în vedere starea avansată de
degradare, reabilitarea monumentului
istoric unde își desfășoară activitatea
primăria mun. Râmnicu Sărat este
stringentă.

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât sursa de
finanțare nu poate fi
avută
în
vedere,
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
Sursă de finanțare:
dispoziția Guvernului
Realocare din Fondul de rezervă al prevăzut în proiectul
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni bugetului de stat pe
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, anul 2021 este limitat
Capitol 50.01
și se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevazute apărute
în timpul exercițiului
bugetar.

Grup Parlamentar PSD
3.

Se
propune
Anexa 3/27 Ministerul Culturii, Se propune alocarea sumei de 2.000 mii
-Redarea
unui
obiectiv
istoric
de
respingerea
Programul Național de Restaurare a lei pentru restaurarea cetății Ineu din
însemnătate
circuitului
touristic
amendamentului
Monumentelor Istorice
județul Arad.
întrucât

sursa

de

Nr.
crt.

Articolul din lege / anexa / capitol /
subcapitol / paragraf / grupa / titlul
/ articol / alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autor:
Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Adrian Alda , deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

4.

Motivaţia amendamentului / Sursa
de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)

Sursă de finanțare:

finanțare nu poate fi
avută
în
vedere,
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
Realocare din Fondul de rezervă al
dispoziția Guvernului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
prevăzut în proiectul
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
bugetului de stat pe
Capitol 50.01
anul 2021 este limitat
și se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevazute apărute
în timpul exercițiului
bugetar.

propune
Anexa 3/27 Ministerul Culturii, Se propune alocarea sumei de 25.000 mii -Redarea unui obiectiv istoric de Se
respingerea
Programul Național de Restaurare a lei pentru restaurarea Cetății Șoimoș din însemnătate circuitului turistic
amendamentului
Monumentelor Istorice
Orașul Lipova județul Arad.
Sursă de finanțare:
întrucât,
sursa de
Autor:
finanțare nu poate fi

Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Adrian Alda , deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

avută
în
vedere,
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat
și se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevazute apărute

Nr.
crt.

Articolul din lege / anexa / capitol /
subcapitol / paragraf / grupa / titlul
/ articol / alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului / Sursa
de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)
în timpul exercițiului
bugetar.

5.

6.

Anexa 3/27 Ministerul Culturii, Se propune alocarea sumei de 25.000 mii Redarea unui obiectiv istoric de
Programul Național de Restaurare a lei pentru restaurarea Cetății Șiria din însemnătate circuitului turistic
Monumentelor Istorice
județul Arad.
Sursă de finanțare:
Autor:
Realocare din Fondul de rezervă al
Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Adrian Alda , deputat PSD
Capitol 50.01
Grup Parlamentar PSD

Ministerul Culturii
Anexa 3/27

Se alocă suma de 1.000 mii lei pentru
realizarea/actualizarea documentațiilor
tehnice necesare pentru construirea unui
sediu pentru Opera Națională Română
Iași

Autor:

Motivația amendamentului:
Capitala culturală a României este
deficitară încă în ceea ce privește
spațiile în care instituțiile de cultură
funcționează. Un astfel de exemplu
este Opera Națională Română Iași. În
ciuda performanțelor recunoscute la
nivel național, Opera ieșeană nu are
încă un sediu propriu și împarte
același spațiu cu Teatrul Național Iași.

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât
sursa de finanțare nu
poate fi avută în
vedere,
deoarece
Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția
Guvernului prevăzut în
proiectul bugetului de
stat pe anul 2021 este
limitat și se va utiliza
pentru
finanțarea
unor cheltuieli urgente
sau
neprevazute
apărute în timpul
exercițiului bugetar.
Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât, sursa de
finanțare nu poate fi
avută
în
vedere,
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

Nr.
crt.

7.

Articolul din lege / anexa / capitol /
subcapitol / paragraf / grupa / titlul
/ articol / alineat

Ministerul Culturii – Anexa 3/27

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului / Sursa
de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)

Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Ambele instituții sunt astfel obligate să
renunțe la o parte din activitate.
Construirea unui sediu nou pentru
Opera ieșeană ar conduce la dublarea
numărului de spectacole oferite
publicului de către Opera națională și
Teatrul Național.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 1.000 mii lei

prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat
și se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevazute apărute
în timpul exercițiului
bugetar.

Se alocă suma de 10.000 mii lei pentru
reabilitarea/modernizarea Filarmonicii
Iași

Motivația amendamentului:
Capitala culturală a României este
deficitară încă în ceea ce privește
spațiile în care instituțiile de cultură
funcționează. Un astfel de exemplu
este Filarmonica ieșeană. Valoarea
estimată a investiției este de 12
milioane de euro, termen de realizare
19 luni. Prin proiect, sala mică de
concerte va fi reconfigurată, iar
structura scenei va fi refăcută complet.
Se vor face amenajările necesare
pentru
accesul
persoanelor
cu
dizabilități, inclusiv prin montarea
unui lift și a unei platforme locale de
ridicare, se va reconfigura scena din
sala mare, vor fi realizate gradene
metalice
pentru
îmbunătățirea
nivelului acustic și vizual. Totodată,
va fi amenajată o platformă de ridicare

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât,
sursa de
finanțare nu poate fi
avută
în
vedere,
deoarece Fondul de
rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului
prevăzut în proiectul
bugetului de stat pe
anul 2021 este limitat
și se va utiliza pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevazute apărute
în timpul exercițiului
bugetar.

Autor:
Senator Maricel POPA
Grup parlamentar PSD

Nr.
crt.

Articolul din lege / anexa / capitol /
subcapitol / paragraf / grupa / titlul
/ articol / alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului / Sursa
de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)

a pianelor. Proiectul vizează și corpul
3A, dinspre strada Stroescu. În cazul
acestuia va fi păstrată fațada dinspre
stradă,
pentru
valoarea
sa
arhitecturală, iar structura de rezistență
va fi înlocuită cu una pe cadre
metalice. Vor fi înlocuite complet
instalațiile termice, electrice, de apă și
canalizare.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 10.000 mii lei
8.

Anexa 3/27 Ministerul Culturii / Majorarea cu suma aferentă realizării
Capitol 5001 Cheltuieli Buget de Stat obiectivului –Construire cămin cultural în
/ Titlul VI Transferuri între unităţi ale Com Berceni, jud. Ilfov.
administraţiei publice/ Alin 31
Transferuri din bugetul de stat către
bugetele locale pentru finanțarea
investițiilor în cadrul programelor
de interes național

Autor:
MIHAI Alfred-Laurențiu-Antonio
Senator
GHIȚĂ Daniel-Florin Deputat
Grupul Parlamentar PSD

Construire cămin cultural în Com
Berceni, jud. Ilfov.

Sursa
de
finanţare:
majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma reorganizării
ANAF, precum și sume din Fondul de
rezervă
bugetară
la
dispoziţia
Guvernului

Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât nu exista
baza legala pentru
finantarea
unor
astfel de lucrări din
bugetul Ministerului
Culturii
De asemenea sursa
de finanțare nu poate
fi avută în vedere
întrucât, pe de o
parte nu este clar
precizată, iar pe de

Nr.
crt.

Articolul din lege / anexa / capitol /
subcapitol / paragraf / grupa / titlul
/ articol / alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului / Sursa
de finanţare

Motivaţia
respingerii (numai
pentru comisii)
altă parte Fondul de
revervă bugetară la
dispoziția
Guvernului
este

limitat și se va utiliza
pentru
finanțarea
unor cheltuieli urgente
sau
neprevazute
apărute în timpul
exercițiului bugetar.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/35 - MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3 / 35 / 27 privind Bugetul
Ministerul Economiei Antreprenoriatului
și Turismului
Cod ordonator
program 355

35

24931499,

Cod

Dezvoltarea produselor turistice
Programul
este
destinat
sustinerii/dezvoltării/regenerării/revitaliz
arii turismului în Romania, a produselor
turistice

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

În proiectul de buget sunt
prevăzute credite de angajament
în suma de 685.485 mii lei și
credite bugetare de 685.485 mii
lei.
Se majorează propunerea de
buget cu privire la creditele de
angajament cu 4.000 mii lei și
credite bugetare cu 4.000 mii lei
pentru anul 2021, în vederea
finanțării
Proiectelor
de
realizare a rețelelor de apă,
gaz, canalizare și electrice în
vederea
Dezvoltării
Infrastructurii de turism în zona
Padina Peștera – Construirea
domeniului schiabil și a
infrastructurii turistice în zona
Padina
Peștera,
comuna
Moroieni, jud. Dâmbovița.

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:

Autor: Titus Corlațean senator
PSD,
Holban Georgeta-Carmen
deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,

- Nu exista baza legala
de finantare din bugetul
Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului
si
Turismului
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

2.

Anexa nr. 3 / 35 / 29 privind Bugetul
Ministerul Economiei Antreprenoriatului
și Turismului
f. Cheltuieli de expertiză, proiectare,
asistență
tehnică,
pentru
probe
tehnologice și teste si predare la
beneficiar si de execuție privind
reparațiile capitale, precum și alte
categorii de lucrări de interventii, cu
excepția celor incluse la lit.d), astfel cum
sunt definite de legislația în vigoare,
inclusiv cheltuielile necesare pentru
obținerea avizelor, autorizațiilor și
acordurilor prevăzute de lege

În proiectul de buget la grupa
5101 Autorități Publice și
Acțiuni Externe sunt prevăzute
credite de angajament în suma
de 67.841 mii lei și credite
bugetare de 67.841 mii lei.
Se majorează propunerea de
buget cu privire la creditele de
angajament cu 600 mii lei și
credite bugetare cu 500 mii lei
pentru anul 2021, în vederea
finanțării
studiului
de
fezabilitate, studii de teren,
acorduri și avize, proiect tehnic
pentru proiectul Dezvoltarea
Infrastructurii de turism în zona
Padina Peștera – Construirea
domeniului schiabil și a
infrastructurii turistice în zona
Padina
Peștera,
comuna
Moroieni – FAZA II, jud.
Dâmbovița.
Autor: Titus Corlațean senator
PSD,
Holban Georgeta-Carmen
deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,

2

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale,
cod 50.01- Anexa nr. 3 / 65 / 01

Motivaţia respingerii
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar
Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât
sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul exerciţiului buget

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MF - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Se propune respingerea
amendamentului întrucât
sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar

Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

3.

Anexa nr. 3 / 35 / 29 privind Bugetul
Ministerul
Economiei
Antreprenoriatului și Turismului
f. Cheltuieli de expertiză, proiectare,
asistență
tehnică,
pentru
probe
tehnologice și teste si predare la
beneficiar si de execuție privind
reparațiile
capitale,
precum
și
altecategorii de lucrări de interventii, cu
excepția celor incluse la lit.d), astfel
cum sunt definite de legislatia in
vigoare, inclusiv cheltuielile necesare
pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor
și acordurilor prevăzute de lege

În proiectul de buget la grupa
5101 Autorități Publice și
Acțiuni Externe sunt prevăzute
credite de angajament în suma
de 67.841 mii lei și credite
bugetare de 67.841 mii lei.
Se majorează propunerea de
buget cu privire la creditele de
angajament cu 500 mii lei și
credite bugetare cu 400 mii lei
pentru anul 2021, în vederea
finanțării
studiului
de
fezabilitate, studii de teren,
acorduri și avize, proiect tehnic
pentru proiectul Telegondola
Urbană Târgoviște-Mânăstirea
Dealu.
Autor: Titus Corlațean senator
PSD,
Holban Georgeta-Carmen
deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat
PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

3

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

4.

Anexa nr. 3 / 35 / 26 Ministerul
Economiei,
Anteprenoriatului
și
Turismului, Cod ordonator 35 24931499,
Programul 355 „Dezvoltarea produselor
turistice”

Se propune suplimentarea sumelor
prevăzute la Anexa 3/35/26
Ministerul
Economiei,
Anteprenoriatului și Turismului,
Cod ordonator 35 24931499,
Programul
355
„Dezvoltarea
produselor turistice”, cu suma de
5844 mii lei

Construirea unui parc de aventură în
comuna Sucevița, județul Suceava
Sursa de finanțare: diminuarea cu
aceeași sumă a Fondului de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului

Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:

Autori:
Ioan STAN, senator PSD
Mirela
Elena
ADOMNICĂI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD
Vlad
POPESCU,
deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD

5.
4

Anexa nr.3/35 – bugetul Ministerului Se

majorează

creditele

de Este

- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar
necesară

implementarea Prin vot, membrii celor

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Economiei,
Antreprenorialului
și angajament cu suma de 2.000.000
Turismului
mii lei și creditele bugetare cu
suma de 1.000.000 mii lei pentru
stimularea
investițiilor
și
retehnologizarea companiilor din
România în cadrul Programului
național „Fabricat în România”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Programului
pentru
stimularea
investițiilor
mari
în
vederea
finanțarea
investițiilor
care
antrenează un număr mare de
furnizori locali, în lanțul de
producție. Criterii prioritare: crearea
de locuri de muncă, transfer
tehnologic.
Este necesară de asemenea o schema
Autor:
ajutor
de
stat
destinată
Ion Marcel Ciolacu, deputat de
retehnologizării companiilor locale
PSD
prin transfer de tehnologie de la
Grup Parlamentar PSD
companiile străine.
Sursa de finanțare: Încasări din
impozitul pe venit și pe profit,
recuperare arierate, realocare de la
Capitolul - Alte transferuri

6.

5

Bugetul
Ministerului
Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului, Anexa
nr. 3 / 35 / 02 Acțiuni generale
economice, comerciale și de muncă

Se
majorează
creditele
de
angajament cu suma de 2.000.000
mii lei și creditele bugetare cu
suma de 1.000.000 mii lei.

Este
necesară
implementarea
Programului
pentru
stimularea
investițiilor
mari
în
vederea
finanțarea
investițiilor
care
antrenează un număr mare de
furnizori locali, în lanțul de
Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat producție. Criterii prioritare: crearea
de locuri de muncă, transfer
PSD

Motivaţia respingerii
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:
- Nu exista baza legala
de finantare din bugetul
Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului
si
Turismului
. Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
potrivit
prevederilor
alin(2) al art.8 din Legea
nr.500/2002
privind
finantele publice, cu
modificarile
si
completarile ulterioare,
veniturile bugetare nu
pot fi afectate direct unei
cheltuieli
bugetare
anume.
Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Grup parlamentar PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

tehnologic.
Este necesară de asemenea o schema
de
ajutor
de
stat
destinată
retehnologizării companiilor locale
prin transfer de tehnologie de la
companiile străine.

Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:

Sursa de finanțare: Încasări din
impozitul pe venit și pe profit,
recuperare arierate BS, conform
Buletin Fiscal ANAF Trim III 2020.
Redistribuiri din capitolul Alte
Transferuri.

7.

8.

6

Bugetul
Ministerului
Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului, Anexa
nr. 3 / 35 / 02 5001.40.13 Susținerea
exportului, a mediului de afaceri și a
tranzacțiilor internaționale

Se
majorează
creditele
de
angajament cu suma de 75.000 mii
lei și creditele bugetare cu suma de
55.000 mii lei

Este
necesară
susținerea
și
promovarea exporturilor românești
având în vedere căderea piețelor
externe și creștere deficitului de
balanță comercială.
Sursa de finanțare: Sursa de
Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat finanțare: Prin distribuirea fondurilor
din bugetul Ministerul Economiei,
PSD
Antreprenoriatului si Turismului
Grup parlamentar PSD

- Nu exista baza legala
de finantare din bugetul
Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului
si
Turismului
. Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
potrivit
prevederilor
alin(2) al art.8 din Legea
nr.500/2002
privind
finantele publice, cu
modificarile
si
completarile ulterioare,
veniturile bugetare nu
pot fi afectate direct unei
cheltuieli
bugetare
anume.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:

- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât nu se specifica
capitolul bugetar, titlul,
articolul şi alineatul de
la care se suporta
redistribuirea
Bugetul
Ministerului
Economiei, Se majorează creditele bugetare cu Este necesară realizarea unui Prin vot, membrii celor
Antreprenoriatului și Turismului, Anexa suma de 100.000 mii lei Program de stimulare a exporturilor patru
Comisii
au
nr. 3 / 35 / 02 5001.55.01.16 Alte reprezentând Plata valorii de prin
acordarea
de
garanții considerat că adoptarea

Nr.
crt.

9.

7

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Transferuri

Programul pentru stimularea înființării
întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up
Nation - ROMANIA", Anexa nr. 3 / 35 /
27 - Bugetul Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului, Capitol
55.01.16 sprijinirea înființării de noi
întreprinderi și susținerea dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

executare a garanției in contul guvernamentale de până la 100% prin
finanțatorilor
în
cadrul Eximbank în vederea menținerii
programului pentru susținerea activității curente și a creștere
exporturilor.
capacității de export în special pe
piețe terțe.
Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat Sursa de finanțare:
Fondul de rezervă bugetară aflat la
PSD
dispoziția Guvernului.
Grup parlamentar PSD
Bugetul
Ministerului
Finanțelor
Publice – Acțiuni Generale

Se
propune
suplimentarea
creditelor de angajament cu suma
de 2.000.000 mii lei pentru
finanțarea Programului Start Up
Nation III 2021. Se propune
suplimentarea creditelor bugetare
cu 250.000 mii lei, restanțe pentru
plata proiectelor implementate în
programele anterioare.

Asigurarea finanțării integrale a
pentru
stimularea
înființării
întreprinderilor mici și mijlocii
„Start-up Nation - ROMANIA".
Sursa de finanțare: bugetul național,
realocare suma de 250.000 mii lei din
Buget MFP-Acțiuni Generale, cod
5001.30.02.01

Motivaţia respingerii
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
se
Guvernului
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar
Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.

Nr.
crt.

10.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Autori:
Ion Marcel Ciolacu – deputat
PSD
Grup parlamentar PSD

Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât nu se specifica
capitolul
bugetar,
articolul şi alineatul de
la care să se finanţeze
programul
- Sursa de finantare
mentionatã nu poate fi
avutã
în
vedere,
deoarece
sumele
propuse prin proiectul
de buget pentru toti
ordonatorii principali de
credite
au
fost
dimensionate în raport
cu sarcinile ce le revin
pe anul 2021

Anexa nr.3/35 – bugetul Ministerului
majorează
creditele
de
Economiei,
Antreprenorialului
și Se
angajament
și
creditele
bugetare
Turismului
cu suma de 100.000 mii lei pentru
sprijinirea studenților din România
prin intermediul Programului
național „Start-up pentru studenți”

Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:

Finanțarea incubatoarelor de afaceri
în universități, în conlucrare cu
partenerii locali (autorități publice,
companii care activează pe piața
locală).

Sursa de finanțare: Încasări din
Autor:
Ion Marcel Ciolacu, deputat impozitul pe venit și pe profit,
recuperare arierate, realocare de la
PSD
Capitolul - Alte transferuri
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanţare nu
8

Nr.
crt.

11.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia respingerii
poate fi avută în vedere
potrivit
prevederilor
alin.(2) al art.8 din
Legea
nr.500/2002
privind
finantele
publice, cu modificarile
si
completarile
ulterioare,
veniturile
bugetare nu pot fi
afectate direct unei
cheltuieli
bugetare
anume.

Anexa 3 / 35 / 02 – Ministerul Economiei, Suplimentarea
bugetului
Antreprenoriatului și Turismului
Ministerului
Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului
Capitolul 5001
cu suma de 1.000.000 mii lei.
Autori: TRIF Bogdan (PSD)
INTOTERO
Natalia-Elena
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD),
TOMA
Ilie
(PSD),
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

9

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Suplimentarea bugetară, în valoare de Prin vot, membrii celor
1.000.000 mii lei, este propusă pentru patru
Comisii
au
continuarea programului voucherelor considerat că adoptarea
de vacanţă și anii următori.
acestui amendament nu
Măsura
menţinerii
acordării se justifică, întrucât
de
finanţare
voucherelor de vacanţă în cuantum de sursa
1.450 lei, va sprijini industria precizată de iniţiator nu
ospitalităţii puternic afectată de este sustenabilă.
efectele pandemiei Covid-19, în
sensul recuperării pierderilor suferite Se propune respingerea
ca urmare a suspendării activităţii amendamentului
structurilor de primire turistice cu întrucât:
funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie
publică sau a restrângerii circulaţiei - Nu exista baza legala
persoanelor în anumite zone cu grad de finantare din bugetul
de infectare ridicat. Totodată, aceste Ministerului Economiei,
vouchere
creează
un
context Antreprenoriatului
si
economic favorabil pentru toate Turismului
sectoarele
adiacente
turismului. -Sursa de finantare

Nr.
crt.

12.

10

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Studiile arată că, per total, beneficiile mentionatã nu poate fi
financiare depășesc impactul bugetar avutã
în
vedere,
inițial.
deoarece
sumele
propuse prin proiectul
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65 de buget pentru toti
/ 01 – Bugetul Ministerului ordonatorii principali de
Finanțelor - Acțiuni Generale
credite
au
fost
dimensionate în raport
cu sarcinile ce le revin
pe anul 2021
Anexa 3/35
Amenajare grupuri sanitare la Îmbunătățire infrastructură școlară
Se propune respingerea
Ministerul Economiei, Atreprenoriatului şcoala gimnazială Ioan Grigore
amendamentului
şi Turismului
Teodorescu din sat Ruseni, Sursa de finanţare: MEC, Buget local întrucât:
comuna Borleşti, Judeţul Neamţ
- Nu exista baza legala
Cofinanţare: 170 mii lei
de finantare din bugetul
Dep.Şerban Constantin
Ministerului Economiei,
Grup parlamentar PSD
Antreprenoriatului
si
Turismului
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât nu se specifica
capitolul
bugetar,
articolul şi alineatul de
la care să se finanţeze
programul.
-Sursa de finantare
mentionatã nu poate fi
avutã
în
vedere,
deoarece
sumele
propuse prin proiectul
de buget pentru toti
ordonatorii principali de
credite
au
fost
dimensionate în raport
cu sarcinile ce le revin

Nr.
crt.

13.

14.

11

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/35 Ministerul Economiei
Antreprenoriatului și Turismului

Anexa nr 3/35 Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului si Turismului
Bază Salvare Salvamont în stațiunea
Păltiniș, Municipiul
Sibiu” , finanțat în cadrul Programului

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se propune alocarea sumei de -Creșterea calității vieții locuitorilor
150.000 mii lei pentru extindere de pe Valea Crișului
magistrală transport gaz pe Valea
Crișului din județul Arad.
-Dezvoltarea potențialului economic
al zonei și atragerea de investiții.
Autor:
Sursă de finanțare:
Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Adrian Alda , deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Grup Parlamentar PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Alocare credite bugetare în
cuantum de 1.656 mii lei pentru
finalizarea
lucrărilor
de
construcție
Bază
salvare
Salvamont în stațiunea Păltiniș,

Lucrări
în
continuare
la
amenajarea bazei de salvare
Salvare în stațiunea Păltiniș,
județul Sibiu, destinată cazării
personalului pentru activitățile de

Motivaţia respingerii
pe anul 2021
Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar
Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât

Nr.
crt.

15.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
pentru Dezvoltarea Investiţiilor în
Turism, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr.558/2017.

Anexa nr. 3 / 35 / 27

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
municipiul Sibiu, jud. Sibiu.

salvare a turiștilor.

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Fondul de
rezervă la dispoziția Guvernului.
Fonduri guvernamentale

Alocare credite bugetare în
cuantum de 5.540 mii lei pentru
Dezvoltarea infrastructurii turistice
în stațiunea balneoclimaterică
Ocna Sibiu, oraș Ocna Sibiului,
jud. Sibiu
Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
Grup Parlamentar PSD

12

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Îmbunătățirea condițiilor balneare, de
cazare, de acces și de infrastructură,
în stațiunea balneară, pentru creșterea
gradului de atractivitate, dar și pentru
confortul turiștilor.
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă
la dispoziția Guvernului.
Fonduri guvernamentale

Motivaţia respingerii
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului
întrucât:
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar
Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
considerat că adoptarea
acestui amendament nu
se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
întrucât:
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar

16.

Anexa nr.3/35 Ministerul Economiei, Se suplimentează bugetul cu suma
Antreprenoriatului și Turismului
de 5.000 mii lei pentru construire
tabără de arheologie, punct de
belvedere și cale de acces pentru
punerea în valoare a siturilor
arheologice Cetățuia și Antonio,
orașul Odobești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Crearea de infrastructură de turism.

Prin vot, membrii celor
patru
Comisii
au
Sursă de finanțare:
considerat că adoptarea
Realocare din Fondul de rezervă al
acestui amendament nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, se justifică, întrucât
sursa
de
finanţare
Capitol 50.01
precizată de iniţiator nu
este sustenabilă. Se
propune
respingerea
amendamentului
întrucât:
- Sursa de finanţare nu
poate fi avută în vedere
întrucât potrivit art. 30
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Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
din Legea nr. 500/2002
privind
finanţele
publice,
Fondul
de
rezervă la dispoziţia
Guvernului
se
repartizează
unor
Ordonatori principali de
credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului
pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exerciţiului
bugetar
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AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/31 Serviciul Român de Informații

Nr.
crt.
1.

Articolul din
Textul amendamentului
lege/anexa/capitol/subcapi
propus (autor, apartenență
tol/paragraf/grupa/titlul/a
politică)
rticol/alineat
Legea Bugetului de stat pe Suma de 2.708.055 mii lei se va
anul 2021
diminua cu 294.267 mii lei și va
deveni 2.413.788 mii lei
Serviciul
Român
de
Informații

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pentru Comisie)

SRI are, potrivit unor date neoficiale, circa Amendamentul a fost retras și
12.000 de angajați, numărul fiind al doilea cel nu a mai fost supus votului
mai mare din NATO, după cel al angajaților FBI. comisiei.
Serviciul de informații interne din România are
un efectiv care depășește efectivele serviciilor de
informații din Marea Britanie, Franța și
Anexa 3/31/01 pagina 1
Germania luate la un loc. SRI are o medie de 60
Capitol 5000 / titlul 01 / Autori: senator Claudiu-Richard de angajați la suta de mii de locuitori. Polonezii,
indicatorul
II.
Credite TÂRZIU, deputat George- pe locul 2, au 13. Media în statele membre
bugetare
Nicolae SIMION
NATO este de 7. Ultimul clasat este Italia cu 2,7.
Efortul financiar al țării raportat la posibilitățile
bugetului (procentul alocat) este de patru până la
Grupul parlamentar al Alianței 20 de ori mai mare decât în alte țări membre
pentru Unirea Românilor
NATO.
Amendamentul vizează readucerea finanțării SRI
la nivelul anului 2019, de dinaintea pandemiei de
Coronavirus și este justificat prin necesitatea de
solidaritate financiară cu statul și poporul român.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/36 Ministerul Energiei

Nr.
crt.
1.

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3 / 36 / 01 – Ministerul Energiei
Suplimentarea bugetului Ministerului Suma propusă de 182.700 mii
Energiei cu suma de 182.700 mii lei.
lei este necesară în vederea
acoperirii drepturilor salariale
ale minerilor din Valea Jiului,
Capitolul 5000 / Grupa 55 / ALTE
întreg
anul
TRANSFERURI
Autor: INTOTERO Natalia-Elena pentru
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA calendaristic 2021.
Ilie (PSD), RESMERIȚĂ CornelCristian (PSD)
Asigurarea sumei respective
Grup parlamentar PSD
este imperios necesară, astfel
încât să nu se mai ajungă în
situația
nefericită
din
februarie 2021, când minerii
nu și-au încasat drepturile
salariale pe mai multe luni,
fiind constrânși să protesteze
în subteran.

Sursa de finanţare: Fondul
de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului

Motivaţia respingerii
Comisiile reunite au hotărât
respingerea prin vot a
amendamentului
întrucât
sursa de finanţare indicată
de
iniţiatori
nu
este
sustenabilă.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- Nu există bază legala de
finantare a acestor categorii
de cheltuieli din bugetul
Ministerului Energiei
- Sursa de finanţare nu poate
fi avută în vedere întrucât
potrivit art. 30 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă
la dispoziţia Guvernului se
repartizează unor Ordonatori
principali de credite pe bază
de Hotărâre a Guvernului

pentru
finanţarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exerciţiului bugetar

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/42 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/pa
ragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3/42

Text amendament propus
(autor, apartenenţă
politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se
propune
diminuarea
sumei de 9.346 mii lei
Consiliul
Național
pentru
CA/CB cu suma de 3.023
Combaterea Discriminării
mii lei
5000 TOTAL GENERAL

Din motive de eficacitate a utilizării
resurselor bugetare ale statului,
finanțarea instituției se va aduce la
nivelul anului 2018 (dinaintea
pandemiei de COVID-19).

I Credite de angajament (CA)

Inițiatori:

II. Credite bugetare (CB)

Deputat AUR Dan Tănasă

Guvernul nu a motivat rezonabil
creșterea prevăzută pentru anul
2021. Majorările anuale la această
anexă nu se bazează pe criterii clare
și transparente. Amendamentul este
justificat
prin
necesitatea
solidarității financiare cu statul și
poporul român

Deputat AUR Ionuț Neagu

Motivația respingerii

Se propune respingerea amendamentului:
- potrivit art. 17, alin. (21) din Legea nr.
500/2002 „Parlamentul va lua în dezbatere
numai amendamentele prin care se propun
modificări sau completări la proiectul legii
bugetare anuale şi la anexele la acesta, la
creditele bugetare şi/sau de angajament
prezentate de Guvern în structura prevăzută
de art. 36 alin. (1)”, respectiv bugetele
ordonatorilor principali de credite aprobate pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, precum
şi alineate;
- potrivit alin. (31) al aceluiași articol
”Modificarea creditelor bugetare şi/sau de
angajament, ca urmare a amendamentelor
propuse potrivit prevederilor alin. (2^1), se
face numai prin redistribuiri de sume între
subdiviziuni ale clasificației bugetare”.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/48 Autoritatea Electorală Permanentă
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Legea Bugetului de stat pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Suma 162.000 mii lei se va diminua Suma de 16.200 mii lei
cu 145.800 mii lei și va deveni 16.200 constituie 10% din suma
Autoritatea Electorală Permanentă
propusă inițial de guvern și
mii lei
este una rezonabilă. Ea
Anexa 3/48/02 pag. 1
răspunde așteptării celei mai
Capitol 5001
mari părți a contribuabililor
români
în
sensul
Grupa/titlu 59
Autori:
senator
Claudiu-Richard economicității și eficacității
Articol 03 finanțarea partidelor politice TÂRZIU, deputat George-Nicolae utilizării resurselor bugetare
SIMION
/ II. Credite bugetare
ale poporului. Diminuarea cu
145.800 mii lei (90% față de
propunerea inițială) este de
Grupul parlamentar al Alianței pentru natură să amelioreze situația
Unirea Românilor
finanțelor publice.
Scopul legitim inițial al legii
334/2006 privind finanțarea
activității partidelor publice
și a campaniilor electorale a
fost deturnat și copromis
grav. Clasa politică a înțeles
subvenționarea de la bugetul
de stat ca pe o formă de
parazitare pe seama finanțelor

Motivaţia respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
-potrivit prevederilor art. 18 alin.
(2) din Legea nr. 334/2006
privind
finanțarea
activității
partidelor
politice
și
a
campaniilor
electorale,
republicată, suma alocată anual
partidelor politice sub forma
subvențiilor de la bugetul de stat
este de cel puțin 0,01% și de cel
mult 0,04% din produsul intern
brut.
- potrivit art. 17, alin. (21) din
Legea nr. 500/2002 „Parlamentul
va lua în dezbatere numai
amendamentele prin care se
propun modificări sau completări
la proiectul legii bugetare anuale
şi la anexele la acesta, la creditele
bugetare şi/sau de angajament
prezentate de Guvern în structura
prevăzută de art. 36 alin. (1)”,
respectiv bugetele ordonatorilor
principali de credite aprobate pe
capitole,
subcapitole,
titluri,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

publice. Partidele politice au
văzut în stat, de fapt în
vechiul sistem nereformat, un
nou sponsor generos în locul
vechilor sponsori privați,
interesați și adesea corupți.
Ca dovadă, subvențiile de la
bugetul țării nu au fost
niciodată acordate conform
unor criterii rezonabile. Au
existat cazuri când partide
politice care nu au participat
la alegeri au beneficiat de
subvenții de la bugetul de
stat, precum și cazuri în care
partide politice care nu mai
aveau niciun parlamentar au
continuat să primească în
mod
absurd
subvenții
copioase de la buget, în dauna
banului public.

articole, precum şi alineate;
- potrivit alin. (31) al aceluiași
articol ”Modificarea creditelor
bugetare şi/sau de angajament, ca
urmare
a
amendamentelor
propuse potrivit prevederilor alin.
(2^1), se face numai prin
redistribuiri de sume între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/54 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Nr.
crt.
1.

2.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3 / 54 / 02 – Ministerul Investițiilor și Suplimentarea bugetului Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene
Proiectelor Europene – Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii
Capitolul 5001 / Indicator
2019-2024 (sume alocate din bugetul de stat), astfel:
CHELTUIELI - BUGET DE STAT / I. Credite I.Credite de angajament cu 450.000 mii lei; II.Credite
de angajament – II. Credite bugetare
bugetare cu 225.000 mii lei

Motivarea respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Autor: INTOTERO Natalia-Elena (PSD), SĂLAN nici aprobată fără stabilirea sursei
Viorel (PSD), TOMA Ilie (PSD), RESMERIȚĂ de finanțare”.
Cornel-Cristian (PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Anexa 3/54
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Program Operaţional Competitivitate

Achiziţia de echipamente din domeniul tehnologiei – it
mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive
necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar, comuna
Tazlău, judeţul Neamţ.
Cofinanţare 20 mii lei
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

Nr.
crt.
3.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/54
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivarea respingerii

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru Serviciul Se
propune
respingerea
Voluntar pentru Situţaii de Urgenţă din cadrul U.A.T. amendamentului întrucât:
Tazlău, comuna Tazlău, judeţul Neamţ – 80 mii lei
- nu există bază legală de includere
a cheltuielilor propuse în bugetul
Program Naţional de Dezvoltare Rurală masura
1/6B, Dezvoltarea durabilă a teritoriului, derulată Dep.Şerban Ciprian Constantin
Ministerului
Investițiilor
și
prin Gal „Drumurile Bistriţei”
Grup parlamentar PSD
Proiectelor Europene.

Anexa 3/54
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Extindere reţea de alimentare cu gaze naturale a Se
propune
respingerea
locuinţelor din comuna Tazlău, judeţul Neamţ
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
Confinanţare 300 mii lei
astfel
contravine
prevederilor
Studiu de fezabilitate/DALI/Expertiză proiectare 100 mii art.138 alin. (5) din Constituția
lei
României, potrivit căruia „nicio
Studii topo/întabulări 10 mii lei
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Studii geologice 10 mii lei
nici aprobată fără stabilirea sursei
Necesar total 420 mii lei
de finanțare”.
Dep.Şerban Ciprian Constantin
Grup parlamentar PSD

Nr.
crt.
5.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
La Anexa nr. 3 /54/02 Pag. 1 de la
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii
2019-2024 (sume alocate din bugetul de stat) a
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
La Anexa nr. 3 /54/02 Pag. 1 de la Bugetul pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate pe anii 2019-2024 (sume alocate din
bugetul de stat) a Ministerului Investițiilor și Proiectelor
Europene se fac următoarele modificări:
CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 7.058.179 mii lei
II. Credite bugetare 2.013.712 mii lei

I. Credite de angajament 7.977.179 mii lei
II. Credite bugetare 2.238.712 mii lei
Deputat Simona Bucura-Oprescu,
Deputat Aurel Bălășoiu
Deputat Nicolae Georgescu
Deputat Remus Mihalcea
Deputat Nicolae Pavelescu
Senator Ovidiu Puiu
Senator Cristina Stocheci
Grup Parlamentar PSD

Motivarea respingerii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de
finanțare,
astfel
contravine
prevederilor art.138 alin. (5) din
Constituția României, potrivit
căruia „nicio cheltuiala nu poate fi
stabilita si nici aprobată fără
stabilirea sursei de finanțare”.

Nr.
crt.
6.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/54
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Program Operaţional Competitivitate

7.

Anexa 3/54
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
Program Operaţional Competitivitate

8.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivarea respingerii

Achiziţie tablete şcolare şi alte echipamente electronice
necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul onSe propune respingerea
line în comuna Borleşti, judeţul Neamţ
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
Cofinanţare: 120 mii lei
astfel
contravine
prevederilor
Dep.Şerban Constantin
art.138 alin. (5) din Constituția
Grup parlamentar PSD
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

Achiziţia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT
mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive
Se propune respingerea
necesare activităţii didactice pentru elevii şi cadrele amendamentului întrucât:
didactice din învăţământul preuniversitar, comuna - nu se specifică sursa de finanțare,
Mărgineni, judeţul Neamţ
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
Valoare proiect: 578 mii lei
României, potrivit căruia „nicio
Dep.Şerban Constantin
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Grup parlamentar PSD
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune suplimentarea cu suma de 800 mii lei pentru
Proiectelor Europene, Programul Operațional proiectul - Înființare Sistem Inteligent de Distribuție
Infrastructură Mare
Gaze Naturale în comunele Smeeni- Satele aparținătoare
Albești, Bălaia, Călțuna, Moisica, Smeeni, Udați Lucieni
și Udați Mânzu și Gherăseni satele aparținătoareGherăseni și Sudiți, județul Buzău.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

9.

Motivarea respingerii
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene, Programul Operațional Se propune suplimentarea cu suma de 300 mii lei pentru
Se propune respingerea
Infrastructură Mare
proiectul - Înființare Rețea Inteligentă de Distribuție a amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
Gazelor Naturale în comuna Mihăilești, județul Buzău.
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
Autori
României, potrivit căruia „nicio
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
nici aprobată fără stabilirea sursei
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
de finanțare”.
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
10. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene, Programul Operațional
Se propune suplimentarea cu suma de 1.710 mii lei
Infrastructură Mare
pentru proiectul - Înființare Distribuție de Gaze Naturale
în comuna Poșta Câlnău, județul Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivarea respingerii

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

11. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune suplimentarea cu suma de 1.673 mii lei
Proiectelor Europene, Programul Operațional pentru proiectul - Înființare Sistem de Distribuție a
Se propune respingerea
Infrastructură Mare
Gazelor Naturale în comuna Râmnicelu, județul Buzău.
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
Autori
astfel
contravine
prevederilor
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
art.138 alin. (5) din Constituția
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
României, potrivit căruia „nicio
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
nici aprobată fără stabilirea sursei
Lucian Romașcanu, senator PSD
de finanțare”.
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
12. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune suplimentarea cu suma de 300 mii lei pentru
Proiectelor Europene, Programul Operațional proiectul - Înființare Sistem Inteligent de Distribuție
Se propune respingerea
Infrastructură Mare
Gaze Naturale în comuna Săgeata, satele Beilic, Săgeata, amendamentului întrucât:
Bordușani, Dâmbroca, Găvănești, județul Buzău.
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

13. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune suplimentarea cu suma de 800 mii lei pentru
Proiectelor Europene, Programul Operațional proiectul - Înființare Distribuție Gaze Naturale Presiune
Infrastructură Mare
Medie în comuna Ulmeni, județul Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivarea respingerii
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

14. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune suplimentarea cu suma de 222 mii lei pentru
Proiectelor Europene, Programul Operațional proiectul - Înființare Sistem de Distribuție Gaze Naturale
Se propune respingerea
Infrastructură Mare
în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni, amendamentului întrucât:
aparținătoare comunei Mărăcineni, județul Buzău.
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
Autori
art.138 alin. (5) din Constituția
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
României, potrivit căruia „nicio
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
nici aprobată fără stabilirea sursei
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
de finanțare”.
Lucian Romașcanu, senator PSD

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivarea respingerii

Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD
15. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 500 mii
Proiectelor Europene, Programul Operațional lei pentru proiectul de investiții – Introducere gaz metan
Se propune respingerea
Infrastructură Mare
în comuna Ghilad, orașul Ciacova, comuna Jebel și amendamentului întrucât:
comuna Liebling, județ Timiș.
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
Autori:
art.138 alin. (5) din Constituția
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
României, potrivit căruia „nicio
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Eugen Dogariu – senator PSD
nici aprobată fără stabilirea sursei
Sebastian Răducanu – senator PSD
de finanțare”.
Grupul parlamentar PSD
16. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune alocarea sumei de 8.000 mii lei pentru
Proiectelor Europene, Programul Operațional proiectul Extindere rețea gaz comuna Moftin, județul
Infrastructură Mare
Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

17. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune alocarea sumei de 200 mii lei pentru proiect
Proiectelor Europene, Programul Operațional tehnic și execuție extindere rețea gaz în comuna Crucișor
Se propune respingerea
Infrastructură Mare
cu satele aparținătoare, jud Satu Mare.
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
Autori:
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

18. Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru
Proiectelor Europene, Programul Operațional proiectul Introducere rețea gaz comuna Valea Vinului ,
Infrastructură Mare
județul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

19.

Se propune suplimentarea cu cu suma de 148.155,26
mii în vederea realizării obiectivului “Dezvoltarea
rețelelor inteligente de distribuțiea gazelor naturale în
vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță,
eficiență în operare, precum și de integritate a
Anexa 3/54 – bugetul Ministerului Investițiilor și
activității de transport, distribuție și consum final în
Proiectelor Europene, Programul Operațional
comunele Săsciori, Șugag și Blandiana, județul Alba”
Infrastructură Mare

Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul parlamentar PSD Camera Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat
20. Anexa 3/54/24/80 credite de angajament/credite Se propune alocarea sumei de 450 mii lei pentru
bugetare
finalizarea execuției rețelei de alimentare cu gaze,
Isvoarele, județul Giurgiu
Alimentare cu gaze
Autor:

Motivarea respingerii
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
Grup Parlamentar PSD

03/54/24/80
21. Anexa
angajament/credite bugetare

credite

de Se propune alocarea sumei de 142,8 mii lei pentru
elaborare studiu de fezabilitate sistem de distribuție gaze
naturale în Comuna Buturugeni, Județul Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
Grup Parlamentar PSD

22. Anexa 03/54/24/80

Se propune alocarea sumei de 4856 mii lei credite
bugetare/de angajament pentru demarare lucrări sistem
de distribuție gaze naturale în Comuna Ulmi, Județul
Giurgiu
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
Senator PSD Robert Cazanciuc
Grup Parlamentar PSD

Motivarea respingerii
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.
Se propune respingerea
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
României, potrivit căruia „nicio
cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

23. Anexa 3/54/24/80 credite de angajament/credite Se propune alocarea sumei de 200 mii lei pentru realizare
bugetare
rețea de alimentare cu gaze, în comuna Stănești, județul
Se propune respingerea
Giurgiu
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
Autor:
astfel
contravine
prevederilor
Deputat PSD Marian Mina
art.138 alin. (5) din Constituția
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
României, potrivit căruia „nicio
Senator PSD Robert Cazanciuc

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Grup Parlamentar PSD

24. Anexa 3/54/24/80 credite de angajament

25. Anexa nr. 03 / 54/ 23

Motivarea respingerii

cheltuiala nu poate fi stabilita si
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

Se propune alocarea sumei de 1700 mii lei pentru
realizare rețea de alimentare cu gaze, în comuna Comana,
Se propune respingerea
județul Giurgiu
amendamentului întrucât:
- nu se specifică sursa de finanțare,
Autor:
astfel
contravine
prevederilor
Deputat PSD Marian Mina
art.138 alin. (5) din Constituția
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
României, potrivit căruia „nicio
Senator PSD Robert Cazanciuc
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Grup Parlamentar PSD
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.
Alocare credite de angajament în cuantum de 59.826 mii
lei pentru Înființare sistem de distribuție gaze naturale,
Se propune respingerea
racord și stație de reglare-măsurare în localitățile Jina,
amendamentului întrucât:
Poiana Sibiului, Tilișca, Rod jud. Sibiu, proiect depus la
- nu se specifică sursa de finanțare,
Direcția Generală Programe Fonduri Europene
astfel
contravine
prevederilor
art.138 alin. (5) din Constituția
Autor:
României, potrivit căruia „nicio
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe Trif
cheltuiala nu poate fi stabilita si
Grup Parlamentar PSD
nici aprobată fără stabilirea sursei
de finanțare”.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
ORDONATOR: 3/61 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Nr.
crt.
1

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ (autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/61 Ministerul Cercetării, Se
suplimentează
suma
Inovării și Digitalizării
prevăzută în anexa 3/61 pentru
Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării, cu 1.534 mii lei.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația respingerii

Se propune respingerea
întrucât sursa de finanțare
nu poate fi avută în vedere,
deoarece Fondul de rezervă
bugetară
la
dispoziţia
Autor:
Guvernului
prevăzut
în
Vasile Dîncu
proiectul bugetului de stat
Patriciu-Andrei
AchimașCadariu
Sursa de finanţare: Fondul de pe anul 2021 este limitat şi
va
utiliza
pentru
Grup parlamentar PSD
rezervă bugetară la dispoziţia se
finanţarea unor cheltuieli
Guvernului
urgente sau neprevăzute
apărute în cursul exerciţiului
bugetar.
Implementarea unui sistem de
supraveghere video în comuna
Apahida, camere video, rețea
proprie de fibră optică și data
center. Com. Apahida, jud. Cluj. (
există SF). Valoare estimată
1.533.751 lei + TVA

De altfel, amendamentul
este neclar, intrucat nu se
precizeaza capitolul şi titlul
de cheltuieli care ar urma
să fie suplimentat

2

Anexa 3/61/01
Ministerului Cercetării , Inovării și
Digitalizării

Se propune suplimentarea cu Digitalizarea reprezintă un prim pas Se propune respingerea
1.000 mii lei a creditelor de către o administrație publică întrucât nu se precizeaza
angajament și cu 1.000 mii lei a eficientă în interesul cetățeanului. capitolul şi titlul de cheltuieli

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
creditelor bugetare prevăzute în
Anexa 3/61/01, la bugetul
Ministerului Cercetării , Inovării
și Digitalizării, în vederea
realizării obiectivului
„Digitalizarea
sistemului
informatic
al
primăriei
comunei Grădiștea, județul
Brăila.”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația respingerii

În acest sens, se urmărește o care ar
urma să fie
eficientizare a serviciilor publice suplimentat
destinate cetățenilor.
În ceea ce privește sursa de
finanțare, aceasta nu poate
fi avută în vedere întrucât
Sursa de finanțare: fondul de
legislația în vigoare nu
rezervă aflat la dispoziția PM și
prevede Fondul de rezervă
acțiuni generale ale MFP
la
dispoziția
PrimMinistrului, ci Fondul de
rezervă
bugetară
la
Autori: Senator Rotaru Ion
dispoziția Guvernului și
Deputați Mircea Florin, Niță
Fondul de intervenție la
Nicu, Paladi George Adrian
dispoziție Guvernului.
Grupul parlamentar PSD

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021
ORDONATOR: 3/65 – MINISTERUL FINANȚELOR – ACȚIUNI GENERALE
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 2-Cap.5001/Paragraful A,
Grupa 50/Art.01-Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului
Anexa 3/65 Ministerul FinanțelorAcțiuni Generale, Cap.5000,
Paragraful A, Grupa 50, Titlul V,
Fonduri de rezerva

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)
Se introduce suma de
3.517.930,46 lei, sumă
care la nivel local se
încadrează la capitolul
bugetar 74.05. Salubritate și gestiunea
deșeurilor.
Suma este necesară pentru
”Închidere depozit
pentru deșeuri” din
Râmnicu Sărat
Sursa veniturilor: Fondul
de rezervă aflat la
dispoziția PM și acțiuni
generale ale MFP
Autor : Liliana Sbîrnea,
senator PSD

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația respingerii

Depozitul pentru deșeuri Rm.Sărat,
depozit neconform aflat pe lista celor
101 depozite clasa ”b” din zona
urbană a fost timp de trei ani subiectul
unor surse legitime de ingrijorare
pentru
eventuala
declanșare
a
procedurii de infrigement pentru
România.
Practic, în data de 16 iulie 2019 ar fi
trebuit închis depozitul, în prezent
aflându-ne în perioada de depășire a
acestui termen.
Autoritățile locale s-au preocupat încă
din 2017 de realizarea unui depozit
pentru susținerea acestor lucrări, ca
dovadă a interesului arătat subiectului
respectiv și a importanței rezolvării
acestuia. Au încercat, de-a lungul
vremii și accesarea de fonduri de la
Finanțele Publice, Ministerul Mediului
sau Administrația Fondului de Mediu
sau fonduri europene.
Nu mai suntem însă în postura de a

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)

2.

Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,
comune, orașe și municipii
cu suma de 79,230 mii lei
pentru comuna Țigănași,
județul Iași, în vederea
cofinanțării
proiectului
”Creșterea
eficienței
energetice a Căminului
Cultural
din
satul
Cârniceni,
comuna
Țigănași, județul Iași”

3.

Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
tergiversa în niciun fel închiderea
depozitului, pentru că, sumele care ar
putea fi percepute statului, fără
întârziere cu titlu de amendă, ar depăși
cu mult valoarea investiției în sine, iar
municipiul Rm. Sărat nu ar putea face
față acestor penalizări.
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al
locuitorilor. Comuna Țigănași are
nevoie de suma de 79,230 mii lei în
vederea
cofinanțării
proiectului
”Creșterea eficienței energetice a
Căminului
Cultural
din
satul
Cârniceni, comuna Țigănași, județul
Iași”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 79,230 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același

Motivația respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele

Nr.
crt.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)
comune, orașe și municipii
cu suma de 197,477 mii lei
pentru comuna Țigănași,
județul Iași, în vederea
cofinanțării
proiectului
”Construire
centru
comunitar integrat în satul
Stejarii, județul Iași”

Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,
comune, orașe și municipii
cu suma de 100 mii lei
pentru comuna Strunga,
județul Iași, în vederea
finalizării
proiectului
”Demolare și construire
grădiniță
cu
program
normal
sat
Crivești,
comuna Strunga, județul
Iași”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația respingerii

timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al
locuitorilor. Comuna Țigănași are
nevoie de suma de 197,477 mii lei în
vederea
cofinanțării
proiectului
”Construire centru comunitar integrat
în satul Stejarii, județul Iași”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 197,477 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al
locuitorilor. Comuna Strunga are
nevoie de suma de 100 mii lei în
vederea
finalizării
proiectului
”Demolare și construire grădiniță cu
program normal sat Crivești, comuna
Strunga, județul Iași”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 100 mii lei

publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Nr.
crt.

5.

6.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)
Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,
comune, orașe și municipii
cu suma de 25252,86 mii
lei
pentru
comuna
Costești, județul Iași, în
vederea
finalizării
proiectului ”Modernizare
drumuri
sătești
și
comunale,
comuna
Costești, județul Iași”

Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,
comune, orașe și municipii
cu suma de 166,6 mii lei
pentru comuna Costești,
județul Iași, în vederea
finalizării
proiectului
”Modernizare drumuri prin
asfaltare
în
comuna
Bivolari, județul Iași”

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivația respingerii

Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al
locuitorilor. Comuna Costești are
nevoie de suma de 100 mii lei în
vederea finalizării proiectului ”
Modernizare drumuri sătești și
comunale, comuna Costești, județul
Iași”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 100 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al
locuitorilor. Comuna Bivolari are
nevoie de suma de 100 mii lei în
vederea
finalizării
proiectului
”Modernizare drumuri prin asfaltare în
comuna Bivolari, județul Iași”.

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)

7.

Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,
comune, orașe și municipii
cu suma de 750 mii lei
pentru comuna Șipote,
județul Iași, în vederea
cofinanțării
proiectului
”Creșterea
eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei la
școala
gimnazială
Halceni”

8.

Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,
comune, orașe și municipii
cu suma de 135 mii lei
pentru comuna Șipote,

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 100 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al
locuitorilor. Comuna Șipote are nevoie
de suma de 750 mii lei în vederea
finalizării
proiectului
”Creșterea
eficienței energetice și gestionarea
inteligentă a energiei la școala
gimnazială Halceni”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 750 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al

Motivația respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)
județul Iași, în vederea
cofinanțării
proiectului
”Înființare rețea distribuție
gaze naturale în comunele
Coarnele Caprei, Șipote și
Fântânele din județul Iași”

9.

Ministerul Finanțelor
Anexa nr.3/65

Suplimentarea sumelor și
cotelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe județe,
comune, orașe și municipii
cu suma de 360 mii lei
pentru comuna Șipote,
județul Iași, în vederea
cofinanțării
proiectului
”Modernizare
sediu
primărie comuna Șipote,
județul Iași”

10.

Anexa nr. 3/65/ 26

Se propune alocarea de
credite de angajament în
cuantum de 1750 000 mii

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
locuitorilor. Comuna Șipote are nevoie
de suma de 135 mii lei în vederea
finalizării proiectului ”Înființare rețea
distribuție gaze naturale în comunele
Coarnele Caprei, Șipote și Fântânele
din județul Iași”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 135 mii lei
Motivația amendamentului:
Autoritățile locale din județul Iași au
fost grav afectate de pandemia de
coronavirus în ceea ce privește
veniturile la bugetul local. În același
timp, în cazul multor primării, există
în derulare multe proiecte de investiții
menite să crească nivel de trai al
locuitorilor. Comuna Șipote are nevoie
de suma de 360 mii lei în vederea
finalizării proiectului ”Modernizare
sediu primărie comuna Șipote, județul
Iași”.
Sursa de finanțare:
diminuarea fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50 Titlul V, art 01) cu
suma de 360 mii lei
Se
propune
menținerea
acordării voucherelor de vacanță, în
cuantum de 1450 lei/angajat. Aceasta

Motivația respingerii

neprevăzute apărute
exerciţiului bugetar.

în

timpul

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului se utilizează potrivit
dispoziţiilor Legii privind finanţele
publice, nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar.

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece nu există
bază legală pentru cuprinderea de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)
lei pentru acordarea de
vouchere
de
vacanță
angajaților din sectorul
bugetar.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

este o măsură de susținere a sectorului
Horeca, afectat grav de pandemie. În
plus, măsura contribuie la creșterea
licențierii și fiscalizării în acest sector
economic.
Sursa de finanțare:
Bogdan Acțiuni generale ale MFP

Autor:
Deputat PSD,
Gheorghe Trif
Grup Parlamentar PSD

Motivația respingerii

credite de angajament în anexa
nr.3/65/26 pentru acordarea de
vouchere de vacanță angajaților din
sectorul bugetar.
Precizăm că sursa de finanțare nu
este indicată corect.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021
ANEXA NR. 4

Nr.
crt.
1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcap
itol/
paragraf/grupa/titlul/arti
col/alineat
Anexa nr. 4/poziția 39

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Cele 3 poziții pentru finanțarea
DGASPC Vaslui însumează în total
107.308 mii lei (în anul
2020 suma utilizata la nivelul
instituției a fost de 156.821 mii lei), iar
prin proiectul de buget întocmit de
ordonatorul terțiar de credite reiese un
Autori:
deputaţi Adrian Solomon, Irinel necesar de fonduri în valoare totală de
Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica 227.307 mii lei, din care doar
şi senator Gabriela Creţu + Grup cheltuielile salariale sunt în cuantum
parlamentar PSD
de 140.629 mii lei.
În același timp, necesarul pentru
funcționarea celor 4 centre școlare de
educație incluzivă și a centrului
județean de resurse și asistență
educațională este de 5.523 mii lei, iar
prin anexa nr. 4 ni s-au alocat doar
2.332 mii lei.
Comparând sumele cheltuite în anul
2020, cele alocate prin proiectul legii
bugetului de stat pe anul 2021 și cele
solicitate de ordonatorii terțiari de
credite pentru funcționarea în anul
2021, se
observă faptul ca 5 unități subordinate
Consiliului Județean Vaslui riscă să nu
mai poată funcționa începând cu
semestrul II al anului 2021.

Se propune suplimentarea sumei
din TVA pentru finanțarea
TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la
cheltuielilor descentralizate nivelul Județului Vaslui cu suma
la nivelul județului
119.999 mii lei.

Motivația respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

Sursa de finanțare:
Fondul de rezervă al prim-ministrului
2.

Anexa 4 – Sume defalcate
din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021.

Pentru anul 2021, la Anexa 4 este
prevăzută suma de 71.046 mii lei
pentru județul Botoșani.
Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din taxa pe valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate la
nivelul județelor cu suma de 2.400
mii lei destinată acoperirii finanțării
serviciilor publice comunitare de
evidență a persoanelor de sub
autoritatea Consiliului Județean
Botoșani.

Analizând suma alocată județului
Botoșani pe total și pe destinații
potrivit anexei nr. 4, rezultă că
finanțarea
serviciilor
publice
comunitare de evidență a persoanelor
de sub autoritatea Consiliului Județean
Botoșani nu este suficientă.

3.

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
“Programul
2022-2024,
pentru școli al României”

Se propune alocarea sumei de 1.000
mii
lei
pentru
proiectul
Modernizare
școala
veche,
localitate Valea Vinului, comuna
Valea Vinului , județul Satu Mare.

Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții
optime
a
procesului
educațional.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al pentru
finanțarea
unor
Guvernului,
Bugetul
MFP
- cheltuieli
urgente
sau
acțiunigenerale,
50.01, Anexa neprevăzute apărute în timpul
3/65/01, Capitol 50.01
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat
aprobate, astfel încât Fondul
PSD
de rezerva bugetara la
Alexandra Huţu, deputat PSD
dispoziția Guvernului nu se
Dan-Constantin Şlincu, deputat
poate utiliza din faza de
PSD
elaborare a legii bugetare
anuale.
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al publice, Fondul de Rezervă
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Bugetară
la
dispoziția
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Guvernului se utilizează
Capitol 50.01
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau

4.

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul
pentru școli al României”

Se propune alocarea sumei de 4000
mii lei pentru proiectul Construire
scoală
gimnazială
localitatea
Becheni, comuna Sauca, judetul
Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Infrastructura școlară trebuie să fie
creată în această localitate pentru
desfășurarea în condiții optime a
procesului educațional.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de

5.

6.

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul
pentru școli al României”

Se propune alocarea sumei de 2.000
mii lei pentru proiectul Reabilitare
școală, localitate Pir, comuna Pir,
județul Satu Mare.

Infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită în această localitate
pentru desfășurarea în condiții optime
a procesului educațional.

Autori:

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul

Se propune alocarea sumei de 600
mii lei pentru realizarea proiectului
Parc și loc de joacă Gradinița cu 4
săli de grupă.
com. Racșa, jud. Satu Mare.

Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții
optime
a
procesului
educațional.

amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii

7.

2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul Autori:
pentru școli al României”
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
“Programul
2022-2024,
pentru școli al României”

Se propune alocarea sumei de 5.000
mii lei pentru construire grădiniță
cu program prelungit în localitatea
Apa, comuna Apa, județul Satu
Mare.

Construirea
acestei
unități
de
învățământ preșcolar este necesară
pentru desfășurarea în condiții optime
a procesului educațional în comuna
Apa.

Autori:

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul

8.

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul
pentru școli al României”

Se propune alocarea sumei de
23.000 mii lei pentru extindere
Școala profesională George Coșbuc
în
localitatea Medieșu Aurit,
comuna Medieșu Aurit, județul
Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

9.

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul
pentru școli al României”

Se suplimentează bugetul cu suma
de 10.000 mii lei pentru construire
grădiniță cu program prelungit,
comuna
Dumbrăveni,
județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Extinderea
acestei
unități
de Se
propune
respingerea
învățământ preșcolar este necesară amendamentului
deoarece
pentru desfășurarea în condiții optime sursa de finanțare nu este
a procesului educațional.
specificată. De asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții
optime
a
procesului
educațional.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al publice, Fondul de Rezervă
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Bugetară
la
dispoziția
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Guvernului se utilizează
Capitol 50.01
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare

10.

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul
pentru școli al României

Se suplimentează bugetul cu suma
de 4.500 mii lei pentru extindere,
modernizare și dotare clădire
existentă în vederea înființării unui
centru pentru copii de tip afterschool, comuna Fitionești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții
optime
a
procesului
educațional.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli

11.

12.

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul
pentru școli al României”

Se suplimentează bugetul cu suma
de 15.000 mii lei pentru construire
scoală cu o sală de clasă și grădiniță
cu o sală de grupă, comuna Jitia,
județul Vrancea.

Infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită în această localitate
pentru desfășurarea în condiții optime
a procesului educațional.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa 4 – sume defalcate
pe taxa pe valoare adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor descentralizate
la nivelul județelor, pe anul
2021 și estimări pentru anii
2022-2024,
“Programul
pentru școli al României”

Se suplimentează bugetul cu suma
de 1.000 mii lei pentru construire
after-school, comuna Mera, județul
Vrancea.

Infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită în această localitate
pentru desfășurarea în condiții optime
a procesului educațional.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,

descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează

pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Îmbunătățire infrastructură școlare.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al poate fi avută în vedere.
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Potrivit prevederilor Legii
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, nr.500/2002 privind finanțele
Capitol 50.01
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
Capitol 50.01

13.

Anexa
4
Sume
descentralizate la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024,
Programul pentru școli

Se suplimentează bugetul cu suma
de 450 mii lei pentru construire sală
de festivități în cadrul Școlii
Gimnazială
Păulești,
comuna
Păulești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

14.

Anexa
4
Sume
descentralizate la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Se suplimentează bugetul cu suma
de 6.178 mii lei pentru modernizare
și dotare școală generală Tătăranu,
sat Tătăranu, comuna Tătăranu,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

15.

Îmbunătățire infrastructură școlară
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa
4
Sume Se suplimentează bugetul cu suma Modernizare spații servicii publice
descentralizate la nivelul de 1.400 mii lei pentru modernizare locale.
judeţelor, pe anul 2021 şi și dotare pentru autorizare Sanitară

anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu

16.

estimări pe anii 2022-2024

de Funcționare Școala Primară Sursă de finanțare:
Poiana + Grădinița Poiana , comuna Realocare din Fondul de rezervă al
Vrâncioaia, județul Vrancea.
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa
4
Sume
descentralizate la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Se suplimentează bugetul cu suma
de 5.000 mii lei pentru reabilitare și
modernizare Grădinița Lizuca (din
parcul Joffre), orașul Mărășești,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Îmbunătățire infrastructură școlară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al poate fi avută în vedere.
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Potrivit prevederilor Legii
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, nr.500/2002 privind finanțele
Capitol 50.01
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de

17.

Anexa
4
Sume
descentralizate la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Se suplimentează bugetul cu suma
de 15.000 mii lei pentru reabilitare
și modernizare Scoala nr. 1
Mărășești, orașul Mărășești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Îmbunătățire infrastructură școlară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al poate fi avută în vedere.
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Potrivit prevederilor Legii
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, nr.500/2002 privind finanțele
Capitol 50.01
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,

18.

Anexa
4
Sume
descentralizate la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Se suplimentează bugetul cu suma Îmbunătățire infrastructură școlară.
de 1.500 mii lei pentru reabilitare și
modernizare Școala Calimanesti, Sursă de finanțare:
orașul Mărășești, județul Vrancea.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Capitol 50.01
Grup Parlamentar PSD

19.

Anexa 4
Județul Tulcea / Finanțarea
centrelor publice pentru
persoane
adulte
cu
handicap

Se solicită suplimentarea sumei
prevăzută în anexa 4 / Finanțarea
centrelor publice pentru persoane
adulte cu handicap pentru Județul
Tulcea, cu 18.972 mii lei.

Autor:

a)
Suplimentarea sumelor din
anexa nr. 4 din proiectul de lege,
pentru Județul Tulcea, cu suma de
18.972 mii lei este necesară acoperirii
sumelor pentru finanțarea centrelor
publice pentru persoanele adulte cu
handicap aflate în structura DGASPC
Tulcea.

respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament nu se incadreaza
in categoria cheltuielilor
prevazute de anexa nr.4,
respectiv
cheltuieli
descentralizate la nivelul
judetelor.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002 privind finanțele
publice, Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția

Vasile Dîncu – senator PSD

Necesarul de sume pentru anul 2020,
conform standardelor de cost aprobate
prin H.G. nr. 426/ 2020 pentru centrele
publice pentru persoanele adulte cu
handicap aflate în structura DGASPC
Tulcea este de 44.400 mii lei, 90% din
aceste costuri reprezintă 39.960 mii
lei, comparativ cu suma de 20.988 mii
lei alocată Județului Tulcea cu această
destinație conform anexei nr. 4 din
proiectul de lege
In mod eronat în subsolul anexei 4 este
făcută mențiunea:
*) 90% din necesarul fundamentat de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
pe baza standardelor de cost pentru
servicii sociale prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr.426/2020.
Din analiza necesarului conform
standardelor de cost aprobate, rezultă
că pentru finanțarea centrelor publice
pentru persoanele adulte cu handicap
finanțarea este asigurată aprox. 45%,
adică pentru cca. 6 luni.
Trebuie ținut cont și de faptul că, în
conformitate cu prevederile art. 3 din
H.G. nr. 426/ 2020 privind aprobarea
standardelor de cost pentru serviciile
sociale în sarcina consiliilor județene/
consiliilor locale sunt obligatorii și alte
cheltuieli, corespunzătoare acestor
servicii, care depășesc nivelul
standardului de cost:
Art. 3 În situaţia în care, datorită
nevoilor specifice şi situaţiilor
particulare ale beneficiarilor de
servicii sociale, costurile necesare
furnizării
serviciului
respectiv
depăşesc
nivelul
prevăzut
de

Guvernului se utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute apărute în timpul
exercițiului bugetar, pentru
care ordonatorii principali de
credite nu au credite bugetare
aprobate, astfel încât Fondul
de rezerva bugetara la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale. De asemenea, în
conformitate cu prevederile
art. 3 din H.G. nr. 426/ 2020
privind
aprobarea
standardelor de cost pentru
serviciile sociale În situaţia în
care,
datorită
nevoilor
specifice
şi
situaţiilor
particulare ale beneficiarilor
de servicii sociale, costurile
necesare furnizării serviciului
respectiv depăşesc nivelul
prevăzut de standardul de
cost, consiliile judeţene,
consiliile
locale
ale
sectoarelor
municipiului
Bucureşti şi consiliile locale
ale municipiilor, oraşelor şi
comunelor alocă sumele
necesare din venituri proprii
sau din alte surse atrase, în
condiţiile legii, iar sumele
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată nu se incadreaza in
categoria acestor tipuri de
venituri, ele fiind venituri cu
destinație speciala.

standardul de cost, consiliile judeţene,
consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi consiliile
locale ale municipiilor, oraşelor şi
comunelor alocă sumele necesare din
venituri proprii sau din alte surse
atrase, în condiţiile legii.
Sursa de finanţare: Fondul de
rezervă
bugetară
la
dispoziţia
Guvernului
Funcționarea în bune condiții a
serviciilor sociale din sistemul de
protecție a copilului aferente județului
Dâmbovița. Sumele alocate în
proiectul de buget de stat pentru anul
2021
sunt
suficiente
pentru
funcționarea serviciilor sociale doar
până la sfârșitul lunii iunie 2021.

20.

Art. 4 lit. a) din Proiectul Suplimentarea sumelor prevăzute în
legii bugetului de stat pe Anexa 4 din Legea bugetului de stat
anul 2021
pe anul 2021 - finanțarea serviciilor
sociale din sistemul de protecție a
Anexa 4 – ”Sume defalcate copilului
aferente
județului
din taxa pe valoarea Dâmbovița cu suma de 28.395 mii
adăugată pentru finanţarea lei pentru anul 2021.
cheltuielilor
descentralizate la nivelul Suma totală necesară la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi județului Dâmbovița este de 55.800 Sursa de finanţare: Bugetul de stat
estimări pe anii 2022- mii lei pentru anul 2021.
2024”
“Finanțarea
serviciilor Autor: Titus Corlațean senator
sociale din sistemul de PSD,
protecţie a copilului”
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Poziția
16
– Popa Radu Mihai deputat PSD,
DÂMBOVIȚA
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
respectă prevederile art.17
alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

21.

Art. 4 lit. a) din Proiectul Suplimentarea sumelor prevăzute în
legii bugetului de stat pe Anexa 4 din Legea bugetului de stat
anul 2021
pe anul 2021 - finanțarea centrelor
publice pentru persoane adulte cu
Anexa 4 – ”Sume defalcate handicap, cu suma de 8.869 mii lei.
din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea Suma totală necesară la nivelul
cheltuielilor
județului Dâmbovița este de 25.000

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
respectă prevederile art.17
alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,

Suma totală necesară de 25.000 mii lei
este calculată având la
bază
standardele de cost calculate pentru
beneficiari/tipuri de servicii sociale,
aprobate
conform
prevederilor
Hotărârii Guvernului nr 426/2020
privind aprobarea standardelor de cost
pentru servicii sociale, în limita

descentralizate la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi
estimări pe anii 20222024”
“Finanțarea
centrelor
publice pentru persoane
adulte cu handicap”
Poziția
16
DÂMBOVIȚA
22.

23.

mii lei

prevăzută de lege.

Autor: Titus Corlațean senator Sursa de finanţare: Bugetul de stat
PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
– Vulpescu Ioan deputat PSD

Art. 4 lit. a) din Proiectul Suplimentarea sumelor prevăzute în
legii bugetului de stat pe Anexa 4 din Legea bugetului de stat
anul 2021
pe anul 2021 - finanțare ”Programul
pentru
școli
al
Anexa 4 – ”Sume defalcate României”, cu suma de 10.018 mii
din taxa pe valoarea lei pentru anul școlar 2020-2021.
adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor
Suma totală necesară la nivelul
descentralizate la nivelul județului Dâmbovița este de 18.000
judeţelor, pe anul 2021 şi mii lei pentru anul 2020 -2021.
estimări pe anii 20222024”
Autor: Titus Corlațean senator
”Programul pentru școli al PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
României”
PSD,
Poziția
16
– Popa Radu Mihai deputat PSD,
DÂMBOVIȚA
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

Suma totală necesară de 18.000 mii lei
este calculată potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 678/2020
privind stabilirea bugetului pentru anul
școlar 2020-2021.

Art. 4 lit. a) din Proiectul Suplimentarea sumelor prevăzute în
legii bugetului de stat pe Anexa 4 din proiectul Legii
anul 2021
bugetului de stat pe anul 2021 ”Drepturile copiilor cu cerințe
Anexa 4 – ”Sume defalcate educaționale
speciale
care
din taxa pe valoarea frecventează învățământul special”,
adăugată pentru finanţarea cu suma de 275 mii lei pentru anul
cheltuielilor
2021.

Suma alocată prin Legea bugetului de
stat pe anul 2021 de 781 mii leieste
insuficientă
asigurarea
plății
drepturilor
copiilor
cu
cerințe
educaționale
speciale
care
frecventează învățământul special.

Sursa de finanţare: Bugetul de stat

Sursa de finanţare: Bugetul de stat

potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
respectă prevederile art.17
alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
respectă prevederile art.17
alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,

descentralizate la nivelul
judeţelor, pe anul 2021 şi
estimări pe anii 20222024”
”Drepturile copiilor cu
cerințe
educaționale
speciale care frecventează
învățământul
special
României”
Poziția
16
DÂMBOVIȚA

24.

25.

potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

Suma totală necesară la nivelul
județului Dâmbovița este de 1.056
mii lei pentru anul 2021.

Autor: Titus Corlațean senator
PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
– Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

Art. 4 lit. a) din Proiectul Suplimentarea sumelor prevăzute în
legii bugetului de stat pe Anexa 4 din proiectul Legii
anul 2021
bugetului de stat pe anul 2021 -”
Bunuri
și
servicii
pentru
Anexa 4 – ”Sume defalcate întreținerea curentă a unităților de
din taxa pe valoarea învățământ special și centrelor
adăugată pentru finanţarea județene de resurse și asistență
cheltuielilor
educațională din învățământul
descentralizate la nivelul special”, cu suma de 274 mii lei
judeţelor, pe anul 2021 şi pentru anul 2021.
estimări pe anii 20222024”
Suma totală necesară la nivelul
”Bunuri și servicii pentru județului Dâmbovița este de 1.444
întreținerea
curentă
a mii lei pentru anul 2021.
unităților de învățământ
special
și
centrelor Autor: Titus Corlațean senator
județene de resurse și PSD,
asistență educațională din Holban Georgeta-Carmen deputat
învățământul special”
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Poziția
16
– Ţachianu Marian deputat PSD,
DÂMBOVIȚA
Vulpescu Ioan deputat PSD

Suma alocată prin Legea bugetului de
stat pe anul 2021 de 1.170 mii lei este
insuficientă asigurarea plății bunurilor
și serviciilor pentru întreținerea
curentă a unităților de învățământ
special și centrelor județene de resurse
și
asistență
educațională
din
învățământul special”.
Sursa de finanţare: Bugetul de stat

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
respectă prevederile art.17
alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

Art. 4 lit. a) din Proiectul Suplimentarea sumelor prevăzute în Suma alocată prin Legea bugetului de Se

propune

respingerea

26.

legii bugetului de stat pe Anexa 4 din proiectul Legii
anul 2021
bugetului de stat pe anul 2021 ”Finanţarea culturii şi cultelor”, cu
Anexa 4 – ”Sume defalcate suma de 9.232 mii lei pentru anul
din taxa pe valoarea 2021.
adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor
Suma totală necesară la nivelul
descentralizate la nivelul județului Dâmbovița este de 20.000
judeţelor, pe anul 2021 şi mii lei pentru anul 2021.
estimări pe anii 20222024”
Autor: Titus Corlațean senator
”Finanţarea culturii şi PSD,
cultelor ”
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Poziția
16
– Popa Radu Mihai deputat PSD,
DÂMBOVIȚA
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

stat pe anul 2021 de 10.768 mii lei este
insuficientă
pentru
asigurarea
drepturilor salariale neacoperite din
fondurile proprii ale unităților de cult
locale, pentru personalul neclerical
angajat în unitățile de cult.

Art. 4 lit. a) din Proiectul Suplimentarea sumelor prevăzute în
legii bugetului de stat pe Anexa 4 din proiectul Legii
anul 2021
bugetului de stat pe anul 2021 ”Finanțarea
burselor
din
Anexa 4 – ”Sume defalcate învățământul special”, cu suma de
din taxa pe valoarea 122 mii lei pentru anul 2021.
adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor
Suma totală necesară la nivelul
descentralizate la nivelul județului Dâmbovița este de 186
judeţelor, pe anul 2021 şi mii lei pentru anul 2021.
estimări pe anii 20222024”
Autor: Titus Corlațean senator
”Finanțarea burselor din PSD,
învățământul special ”
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Poziția
16
– Popa Radu Mihai deputat PSD,
DÂMBOVIȚA
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

Suma alocată prin Legea bugetului de
stat pe anul 2021 de 64 mii lei este
insuficientă pentru finanțarea burselor
din învățământul special.

Sursa de finanţare: Bugetul de stat

Sursa de finanţare: Bugetul de stat

amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
respectă prevederile art.17
alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de finanțare propusă nu
respectă prevederile art.17
alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale
clasificației bugetare”.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021
ANEXA NR.5
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Județul Tulcea, Finanțarea
drepturilor
asistenţilor
personali ai persoanelor cu
handicap
grav
sau
a
indemnizaţiilor lunare
Anexa 5/15

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma prevăzută în Suplimentarea sumelor din anexa nr. 5
anexa 5, pentru Județul Tulcea, cu 14.750 din proiectul de lege, pentru județul
mii lei.
Tulcea, cu suma de 14.750 mii lei, sumă
necesară
comunelor,
orașelor,
municipiului din județul
pentru
acoperirea sumelor pentru drepturile
Autor:
Vasile Dîncu – senator PSD
asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau a indemnizaţiilor
lunare.
In mod eronat în subsolul anexei 5 este
făcută mențiunea:
*) 90% din necesarul fundamentat în
baza numărului de beneficiari transmis de
către unitățile administrativ-teritoriale
Din analiza necesarului numărului de
beneficiari transmis de U.A.T.-uri,
rezultă că pentru drepturile asistenţilor
personali ai persoanelor cu handicap grav
sau a indemnizaţiilor lunare finanțarea
este asigurată aprox. 70%, adică pentru
cca. 9 luni.

Motivația respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară la dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aprobate, astfel încât
bugetară la dispoziţia Guvernului
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

2.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița- Năsăud este
prevăzută suma de: 139.516 mii lei în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud.
Se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița - Năsăud
cu 172.mii lei în vederea asigurării
cofinanțării proiectelor de investiții cu
finanțare din fonduri europene de către
UAT-uri pentru proiectul - Modernizarea
infrastructurii rutiere agricole în comuna
Budacu de Jos, județul Bistrța-Năsăud.

Infrastructura si serviciile de baza in
comunitatile rurale sunt neadecvate atat
din punct de vedere al calitatii dar mai cu
seama a functionalitatii acestora.

Motivația respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
Sursa de finanțare:
cheltuielilor
la
Realocarea din Fondul de rezervă a descentralizate
comunelor,
Guvernului, Buget MFP – acțiuni nivelul
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
50.01
mun.București.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
3.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud este
prevăzută suma de 139,516 mii lei în
anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud.
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice

Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la
infrastructura de apă şi procesarea apelor
uzate, prin asigurarea serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizare în
majoritatea zonelor rurale se realizeaza
prin construcția unei rețele de distribuție
și are urmatorul efect pozitiv: reduce
riscul asupra sănătăți umane, prin
furnizarea de apa tratată în mediul rural.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor

Nr.
crt.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

din sume defalcate din TVA la Anexa 5 Sursa de finanțare:
se suplimentează cu suma de 80 mii lei
pentru alimentare cu apă în comuna Realocarea din Fondul de rezervă a
Budești, județ Bistrița-Năsăud.
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
Autori:
50.01
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

și
sectoarelor
mun.București.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud este
prevăzută suma de 139,516 mii lei în
anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud.
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru Comuna Căianu Mic,
județul Bistrița - Năsăud cu suma de
414.mii lei în vederea asigurării
cofinanțării proiectelor de investiții cu
finanțare din fonduri europene de către
UAT-uri
pentru
Modernizarea
infrastructurii rutiere locale în Comuna
Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud Lot 1.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD

Se propune admiterea amendamentului,
întrucât drumurile sunt greu practicabile
pentru locuitori. Comunitatea locală are
dreptul să beneficieze de standarde de
viață specifice secolului în care trăim,
mai ales că iluminatul public are rolul de
a asigura atât orientarea cât și circulația
în siguranță a pietonilor si vehiculelor pe
timp de noapte.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
5.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud este
prevăzută suma de 139,516 mii în anul
2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud.
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru Comuna Căianu Mic,
județul Bistrița - Năsăud cu suma de 142.
mii lei pentru - Modernizare Cămin
Cultural în satul Căianu Mare, Comuna
Caianu Mic, județul Bistrița-Năsăud,
Modernizare Cămin Cultural în satul
Ciceu Poieni, Comuna Căianu Mic,
județul Bistrița-Năsăud.

Creșterea calității
vieții
culturale Se
propune
locuitorilor din localitățile menționate.
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
Sursa de finanțare:
propusă
nu se
încadrează
în
categoria
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni cheltuielilor
la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol descentralizate
nivelul
comunelor,
50.01
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
6.

Anexa 5 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Aprobarea

acestui

amendament

prin Se

propune

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu
200.mii leimii lei în vederea
asigurării cofinanțării proiectelor de
investiții cu finanțare din fonduri
europene de către UAT-uri pentru Amenajare Centru Civic” prin schimbare
de destinaţie din casă de locuit în centru
Cultural şi amenajare zone pentru
activităţi recreaţionale în localitatea
Căianu Mic din județul Bistrița – Năsăud.

fonduri europene/ cofinanțat care are ca
scop amenajarea zone pentru activități
recreaționale din localitatea Căianu Mic,
are drept scop dezvoltarea localități și
pentru a asigura copiilor și cadrelor
didactice un spațiu adecvat procesului de
învățământ.

Motivația respingerii

respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
Sursa de finanțare:
și
sectoarelor
Realocarea din Fondul de rezervă a mun.București.
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

7.

Anexa 5 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Cofinanțarea de către bugetele locale Se
propune
Sume defalcate din taxa pe pentru județul Bistrița – Năsăud
este pentru proiectele de investiție finanțate respingerea
valoare
adăugată
pentru prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în din fonduri europene nerambursabile se amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu
suma de 450.mii
lei pentru
Amenajare Centru Civic in localitatea
Ciceu-Poieni, Comuna Căianu Mic,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

realizează cu mare dificultate pe deoparte
pentru că veniturile proprii sunt în
prezent mult mai reduse ca urmare a
pandemiei, iar pe de altă parte pentru că
foarte multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea
cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021 reprezintă
un an decisiv pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene
din ciclul bugetar comunitar 2014-2020
este necesară identificarea de surse
publice pentru asigurarea cofinanțării.

deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Aprobarea acestui amendament prin
fonduri europene/ cofinanțat care are ca
scop amenajarea zone pentru activități
recreaționale din localitatea Căianu Mic,
are drept scop dezvoltarea localități și
pentru a asigura copiilor și cadrelor
didactice un spațiu adecvat procesului de
învățământ.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

8.

Anexa 5 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Cofinanțarea de către bugetele locale Se
propune
Sume defalcate din taxa pe pentru județul Bistrița – Năsăud
este pentru proiectele de investiție finanțate respingerea
valoare
adăugată
pentru prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în din fonduri europene nerambursabile se amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu suma de 500. mii lei pentru Dezvoltarea infrastructurii de turism prin
Amenajarea lacului din localitatea
Căianu Mare, denumit “Tăul Cetăţele” şi
a drumului de acces până la obiectivul
supus amenajării.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

realizează cu mare dificultate pe deoparte
pentru că veniturile proprii sunt în
prezent mult mai reduse ca urmare a
pandemiei, iar pe de altă parte pentru că
foarte multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea
cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021 reprezintă
un an decisiv pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene
din ciclul bugetar comunitar 2014-2020
este necesară identificarea de surse
publice pentru asigurarea cofinanțării.
Aprobarea acestui amendament prin
fonduri europene/ cofinanțat care are ca
scop amenajarea zone pentru dezvoltarea
infrastructurii de turism- Lacul Cetatele
sau Taul Caianului este unul dintre cele
mai importante obiective turistice
din Transilvania.

deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

9.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor

Aprobarea acestui amendament prin
fonduri europene/ cofinanțat care are ca
scop amenajarea zone pentru dezvoltarea
infrastructurii de turism -Localitatea

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu suma de 40.mii lei - Edificare Piatră
Comemorativă în localitatea Căianu
Mare, Comuna Căianu Mic,județul
Bistrița-Năsaud.

Căianu Mic este atestată documentar din
anul 1456, Există urme de locuire încă
din neolitic după cum se poate vedea în
muzeul școlii, unde sunt expuse topoare
de piatră. Continuitatea locuirii zonei este
dovedită
de
uneltele
din epoca
bronzului și
a fierului,
fiind
un
monument istoric.

propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

10.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Cofinanțarea de către bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri europene nerambursabile se
realizează cu mare dificultate pe deoparte
pentru că veniturile proprii sunt în
prezent mult mai reduse ca urmare a
pandemiei, iar pe de altă parte pentru că
foarte multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea
cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021 reprezintă
un an decisiv pentru implementarea

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Nr.
crt.

11.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu suma de 60.mii - Realizare utilitati la
obiectivul Sală de sport cu tribună 180
locuri, Comuna Căianu Mic, sat Căianu
Mic, judeţul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

proiectelor finanțate din fonduri europene
din ciclul bugetar comunitar 2014-2020
este necesară identificarea de surse
publice pentru asigurarea cofinanțării.

Motivația respingerii

Aprobarea acestui amendament prin
fonduri europene/ cofinanțat care are ca
scop Sumele sunt necesare pentru buna
desfăşurare a activităţii elevilor acestei
școli.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01
Cofinanțarea de către bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri europene nerambursabile se
realizează cu mare dificultate pe deoparte
pentru că veniturile proprii sunt în
prezent mult mai reduse ca urmare a
pandemiei, iar pe de altă parte pentru că
foarte multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea
cofinanțării.
Se propune admiterea amendamentului,
întrucât în zona nu sunt amenajate astfel
de spatii pentru copii.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu suma de 450 mii lei - Amenajare parc
în localitatea Dobric, Comuna Căianu Sursa de finanțare:
Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Realocarea din Fondul de rezervă a

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Nr.
crt.

12.

13.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu
suma de 80. Mii lei pentru Amenajare Centru Civic şi locuri de
relaxare în localitatea Caianu Mare,
Comuna Căianu Mic, judeţul BistriţaNăsăud.

Cofinanțarea de către bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri europene nerambursabile se
realizează cu mare dificultate pe deoparte
pentru că veniturile proprii sunt în
prezent mult mai reduse ca urmare a
pandemiei, iar pe de altă parte pentru că
foarte multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea
cofinanțării.
Centrul Civic cât și creare locurilor de
relaxare sunt benefice și sporesc atât
infrastructura
Comunei
dar
și
psihoeducația cetățeanului.

Motivația respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
Anexa 5 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Acest proiect duce către o dezvoltare Se
propune
Sume defalcate din taxa pe pentru județul Bistrița – Năsăud
este durabilă a infrastructurii de transport gaze respingerea
valoare
adăugată
pentru prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în naturale din România, presupune un amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu suma de 55.mii lei, - Aducţiune de
gaz în Comuna Căianu Mic.

amplu program investiţional care să
permită alinierea SNT la cerinţele de
transport şi operare ale reţelei de
transport gaze naturale în conformitate cu
normele europene de protecție a
mediului.

deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Aprobarea acestui amendament prin
Fonduri Europene va conduce la
dezvoltarea infrastructurii județului și
crearea locuri de munca din Comuna
Căianu Mic.
Parcul industrial reprezintă o zonă
delimitată în care se desfăşoară activităţi
economice, de cercetare ştiinţifică, de
producţie industrială şi servicii, de
valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau
de dezvoltare tehnologică, într-un regim
de facilităţi specifice, în vederea
valorificării potenţialului uman şi
material al zonei.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
la
descentralizate
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
14.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

cu
suma de 100 mii lei pentru Amenajare parc industrial,în vederea
creării de locuri de muncă în Comuna
Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud.
Sursa de finanțare:
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Grup Parlamentar PSD
15.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
se propune cu suma de 686 mii lei
pentru - Constructie gradinita in comuna
Ilva Mica, judetul Bistrita-Nasaud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

Acest proiect, aflat în execuție are nevoie
de cofinanțare, iar Sumele sunt necesare
pentru buna desfăşurare a activităţii
preșcolarilor acestor grădinițe.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a cheltuielilor
la
Guvernului, Buget MFP – acțiuni descentralizate
comunelor,
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol nivelul
orașelor, municipiilor
50.01
și
sectoarelor
mun.București.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

Grup Parlamentar PSD
16.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul
Bistrița – Năsăud
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu suma 1.108 mii lei pentru
Modernizarea infrastructurii rutiere in
Comuna Ilva Mica, judetul BistritaNasaud.

Procedura de achiziție a contractului de
lucrări este în desfășurare.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
Sursa de finanțare:
nu se
Realocarea din Fondul de rezervă a propusă
Guvernului, Buget MFP – acțiuni încadrează în categoria
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol cheltuielilor
descentralizate
la
50.01
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

17.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița – Năsăud
este
prevăzută suma de 139,516 mii lei mii în
anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
orașelor și municipiilor din Județul

Procedura de achiziție a contractului de
lucrări este în desfășurare.

Se
propune
respingerea
amendamentului
destinația
Investiția este necesară, în lipsa unei piețe deoarece
nu se
agro-alimentare populația neavând acces propusă
la produse agricole de sezon și la produse încadrează în categoria

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
municipiilor și sectoarelor Bistrița – Năsăud
municipiului București pe anul Prin corelare cu amendamentul la
2021
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Bistrița – Năsăud
cu suma de 144 mii lei, - Amenajare
Piata in Comuna Ilva Mica, judetul
Bistrita-Nasaud.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

agroalimentare într-un spațiu care să se
conformeze dispozițiilor legale în vigoare
privind sănătatea publică și comerțul cu
astfel de produse.

cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă a
Guvernului, Buget MFP – acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
18.

Anexa nr.5 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe
anul 2021 şi estimări pe anii
2022-2024
Finanţarea de bază a unităţilor
de învăţământ preuniversitar
de stat pentru cheltuielile
prevăzute la art.104 alin.2
lit.b) - d) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011

Suplimentarea finanțării comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe anul 2021, cu
suma de 122.000 mii lei pentru
înființarea și modernizarea cabinetelor
medicale școlare la nivel național, în
contextul
necesității
impuse
de
pandemie.

În prezent, în cele aproximativ 6100
unități de învățământ cu personalitate
juridică din România există doar 2120 de
cabinete de medicină școlară. Din aceste
cifre, rezultă că este necesară înființarea a
încă 3980 de cabinete medicale. De
asemenea, multe dintre cabinetele de
medicină școlare existente necesită
consolidare și modernizare atât la nivel
Autori: INTOTERO Natalia-Elena structural, cât și utilitar. Conform O.G.
nr.162/2008,
cu
modificările
și
(PSD)
completările ulterioare, administrarea
Grupul Parlamentar PSD
cabinetelor medicale școlare este atribuția
administrațiilor publice locale.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară la dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
De asemenea, în contextul pandemiei cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

provocate de virusul SARS-CoV-2, neprevăzute apărute în
situația impune prezența personalului timpul
exercițiului
medical în toate unitățile de învățământ.
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
COSTURI
de credite nu au
Renovare/Amenajare Cabinet: 10000 lei
credite
bugetare
Canapea consultație și mobilier medical: aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
3700 lei
Aparatură medicală de bază (tensiometru, bugetara la dispoziția
termometru, etc.): 2000 lei
Guvernului nu se
Consumabile - dotare inițială: 1700 lei
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
Cheltuieli suplimentare: 2600 lei
bugetare anuale.
Total estimativ: 20000 lei
Total propus pentru cele 6100 de unități
de învățământ cu personalitate juridică:
122.000 mii lei
Costurile estimative au la bază informații
transmise de către mai multe ONG-uri cu
activitate în domeniul medical.
Notă: deși obiectul acestui amendament
are în vedere cabinetele medicale școlare
din cele aproximativ 6100 de unități de
învățământ cu personalitate juridică, în
viitor trebuie considerată suplimentarea
bugetară pentru toate cele aproximativ
17000 unități de învățământ din țară.
Sursa de finanţare: Anexa nr. 3 / 65 / 01
– Bugetul Ministerului Finanțelor Acțiuni Generale

19.

Anexa nr.5 – SUME defalcate Suplimentarea bugetului de stimulente În România, 380.000 de copii cu vârsta Se

propune

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe
anul 2021 şi estimări pe anii
2022-2024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

educaționale cu suma de 200.000 mii lei.

între 3-17 ani nu urmau nicio formă de
învațământ la începutul anului 2019.
Autori: INTOTERO Natalia-Elena 38,1% dintre copii fiind în risc de sărăcie
sau excluziune socială, iar aproape o
(PSD)
cincime dintre copiii sub 6 ani trăiesc în
Grupul Parlamentar PSD
condiții de deprivare materială severă,
conform Eurostat
În anul 2020, conform unui raport
CARITAS, numărul acestora a crescut
exponențial: 7% dintre copii au participat
efectiv la lecții predate online (predare și
participarea la evaluare), 15% dintre
copii au participat în mod regulat în
activități școlare, 26% au declarat că au
participat ocazional la cursuri, 15% dintre
copii au menționat că au rezolvat temele
trimise online, 29% dintre copii au lucrat
numai pe materiale tipărite și distribuite.

Plata
stimulentelor
educaţionale acordate copiilor
din familii defavorizate în
scopul stimulării participării în
învăţământul preşcolar

Pentru a asigura accesul la educație, unul
dintre drepturile universale ale copiilor,
este necesară suplimentarea bugetului cu
100.000 mii lei.

20.

Anexa nr.5 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi

Suplimentarea bugetului
necesar
finanțării burselor, cu suma de 527.771
mii lei.
Autor: INTOTERO Natalia-Elena
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA

Sursa de finanţare: Anexa nr. 3 / 65 / 01
– Bugetul Ministerului Finanțelor Acțiuni Generale
Studiile de specialitate arată că pandemia
provocată de virusul SARS-CoV-2 are
urmări pronunțate asupra dezvoltării
psihologice și sociale ale copiilor.
Întreruperea procesului educațional este
unul dintre factorii principali în acest

Motivația respingerii

respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor
bugetare
și/sau de angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai
prin redistribuiri de
sume
între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile

Nr.
crt.

21.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Municipiului Bucureşti, pe Ilie (PSD), RESMERIȚĂ Cornel- sens. Față de anii precedenți, este
anul 2021 şi estimări pe anii Cristian (PSD)
necesară o susținere financiară mai mare
2022-2024
pentru elevi, astfel încât să putem
Grupul Parlamentar PSD
promova continuitatea învățământului și
dezvoltarea armonioasă a copiilor și
Finanțarea burselor
tinerilor români. Este propusă dublarea
sumei, de la 527.771 mii lei, la 1.055.542
mii lei.

Anexa nr.5 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe
anul 2021 şi estimări pe anii
2022-2024

Adăugarea unui capitol destinat finanțării
necesare cheltuielilor prevăzute la
art.104, alin.2, lit.e) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu o alocare
bugetară în valoare totală de 1.000.000
mii lei, sumă împărțită la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor,
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti în
funcție de numărul de elevi.
Autor: INTOTERO Natalia-Elena
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Motivația respingerii

art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor
bugetare
și/sau de angajament,
Sursa de finanţare: Bugetul
ca
urmare
a
Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni amendamentelor
Generale
propuse, se face numai
prin redistribuiri de
sume
între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.
Suma propusă de 1.000.000 mii lei este
Se
propune
necesară în vederea transportului
respingerea
elevilor.
amendamentului
deoarece cheltuielile
Conform art.104, alin.2, lit.e) din Legea
prevăzute la art.104
educaţiei
naţionale
nr.1/2011,
alin.(2) lit e) din Legea
finanţarea de bază pentru transportul
nr.1/2011
nu
se
elevilor din învăţământul preuniversitar
finanțează din taxa pe
acreditat/autorizat pentru se asigură din
valoarea adăugată și
bugetul de stat.
nu sunt element de
cost
in
stabilirea
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65 / 01 standardelor de cost în
– Bugetul Ministerului Finanțelor - baza cărora se alocă
Acțiuni Generale
finanțarea de bază a
unităților
de
învățământ
preuniversitar; potrivit

Nr.
crt.

22.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa
nr.5
–
SUME
defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe
anul 2021 şi estimări pe anii
2022-2024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

prevederilor
art.84
alin.(11) din Legea
nr.1/2011, decontarea
cheltuielilor se face de
la bugetul de stat, prin
transfer, catre unitățile
administrativteritoriale,
iar
transferul nu se face
din taxa pe valoarea
adăugată.
Adăugarea unui capitol destinat finanțării Suma propusă de 300.000 mii lei este
Se
propune
transportului cadrelor didactice, finanțat necesară în vederea asigurării navetei
respingerea
în anul 2021 cu suma de 300.000 mii lei. cadrelor didactice din învățământul
amendamentului
preuniversitar, existând în acest
deoarece
sursa de
finanțare propusă nu
Autor: INTOTERO Natalia-Elena moment numeroase situații la nivel
național în care autoritățile publice
respectă prevederile
(PSD)
locale pot asigura acest drept
art.17 alin.(3^1) din
Grupul Parlamentar PSD
profesorilor.
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65 / 01 cu modificările și
– Bugetul Ministerului Finanțelor - completările
Acțiuni Generale
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor
bugetare
și/sau de angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai
prin redistribuiri de
sume
între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

Nr.
crt.

23.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa nr.5 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe
anul 2021 şi estimări pe anii
2022-2024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Suplimentarea finanțării comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe anul 2021, cu
suma de 600 mii lei.

Suma propusă de 600 mii lei este
necesară
pentru
reabilitarea/
modernizarea și echiparea infrastructurii
educaționale a școlilor generale și liceelor
de pe raza UAT Geoagiu, jud.
Autor: INTOTERO Natalia-Elena Hunedoara, dotarea sălilor de clasă și a
laboratoarelor cu echipamente de ultimă
(PSD)
generație,
necesare
procesului
Grupul Parlamentar PSD
educațional modern.

Finanţarea de bază a unităţilor
de învăţământ preuniversitar
de stat pentru cheltuielile
prevăzute la art.104 alin.2
lit.b) - d) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011

Suma acoperă:
-Stabilire necesar lucrari și necesar
materiale și echipamente;
-întocmire documentație și obținerea
aprobărilor necesare;
-executare licitație și atribuire contract
execuție;
-execuție lucrări și executare recepție.
Sursa de finanţare: Anexa nr. 3 / 65 / 01
– Bugetul Ministerului Finanțelor Acțiuni Generale

24.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este prevăzută suma
de: 239.079 mii lei în anul 2021 pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul
comunelor,
orașelor
și
municipiilor din județul Timiș

Necesitatea investițiilor în infrastructura
școlară este de maximă urgență pentru
asigurarea
condițiilor
procesului
educațional.
Sursă de finanțare:

Motivația respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor
bugetare
și/sau de angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai
prin redistribuiri de
sume
între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”,
iar
destinația propusă nu
se
încadrează
în
categoria cheltuielilor
ce se finanțează prin
anexa nr.5
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria

Nr.
crt.

25.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
municipiilor și sectoarelor Prin corelare cu amendamentul la
municipiului București pe anul Proiectul de lege privind bugetul de stat
2021
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Timiș cu 250 mii
lei în vederea asigurării cofinanțării
proiectelor de investiții cu finanțare din
fonduri europene sau PNDL din comuna
Nitchidorf, județul Timiș, respectiv
pentru proiectul de investiții „Înființare
after school” localitatea Nitchidorf,
județul Timiș

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este prevăzută suma
de: 239.079 mii lei în anul 2021 pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul
comunelor,
orașelor
și
municipiilor din județul Timiș
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Timiș cu 100 mii

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol
50.01.

cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Dotarea terenului de fotbal cu un vestiar Se
propune
este esențială pentru desfășurarea respingerea
corespunzătoare a activităților sportive.
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al încadrează în categoria
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni cheltuielilor
la
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol descentralizate
50.01.
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de: 162.321 mii lei în anul 2021 pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul
comunelor,
orașelor
și
municipiilor din Județul Dolj.
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din Județul Dolj cu 40.000
mii lei în vederea asigurării cofinanțării
proiectelor de investiții cu finanțare din
fonduri europene de către UAT-uri

Cofinanțarea de către bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri europene nerambursabile se
realizează cu mare dificultate pe deoparte
pentru că veniturile proprii sunt în
prezent mult mai reduse ca urmare a
pandemiei, iar pe de altă parte pentru că
foarte multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea
cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021 reprezintă
un an decisiv pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene
din ciclul bugetar comunitar 2014-2020
este necesară identificarea de surse
publice pentru asigurarea cofinanțării.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD

Sursa
de
finanțare:Majorareasumeitotaleprevăzut
e la Anexa nr. 5

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

lei în vederea asigurării cofinanțării
proiectelor de investiții cu finanțare din
fonduri europene sau PNDL din comuna
Nitchidorf, județul Timiș, respectiv
pentru cofinanțarea proiectului „Vestiar
teren de fotbal"
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

26.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoareadăugatăpentrufinanțar
eacheltuielilordescentralizate
la nivelulcomunelor, orașelor,
municipiilorșisectoarelormuni
cipiuluiBucurești pe anul 2021

Nr.
crt.

27.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor și sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

Cofinanțarea de către bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri europene nerambursabile se
realizează cu mare dificultate pe deoparte
pentru că veniturile proprii sunt în
prezent mult mai reduse ca urmare a
pandemiei, iar pe de altă parte pentru că
foarte multe UAT-uri nu pot sa apeleze la
împrumuturi
pentru
asigurarea
cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021 reprezintă
un an decisiv pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene
din ciclul bugetar comunitar 2014-2020
este necesară identificarea de surse
publice pentru asigurarea cofinanțării.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
nivelul
comunelor,
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de 162.321 mii lei în anul 2021 pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul
comunelor,
orașelor
și
municipiilor.
Prin corelare cu amendamentul la
Proiectul de lege privind bugetul de stat
privind asigurarea cofinanțării publice
din sume defalcate din TVA la Anexa 5,
se suplimentează sumele defalcate din
TVA pentru comunele, orașele și
municipiile din județul Dolj cu 7500 mii
lei în vederea asigurării cofinanțării
proiectelor de investiții cu finanțare din
fonduri europene de către primăria
orașului Segarcea, județul Dolj.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD

Sursa de finanțare: Majorarea sumei
totale prevăzute la Anexa nr. 5

Nr.
crt.

28.

29.

30.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor si sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Suplimentarea Anexei 5 cu suma de 487
mii lei pentru asigurarea cofinanțării
publice din sume defalcate din TVA
pentru proiectele aflate in implementare
de către comuna Cobadin Județul
Constanta

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor si sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Suplimentarea Anexei 5 cu suma de
6.758 mii lei pentru asigurarea
cofinanțării publice din sume defalcate
din TVA pentru proiectele aflate in
implementare de către comuna Oltina
Județul Constanta.

Autori:
Deputat Țuțuianu Marius Horia PSD
Deputat Dumitrache Cristina PSD
Deputat Lungoci Dumitru Lucian PSD
Senator Stroe Felix PSD
Grup Parlamentar PSD

Autori:
Deputat Țuțuianu Marius Horia PSD
Deputat Dumitrache Cristina PSD
Deputat Lungoci Dumitru Lucian PSD
Senator Stroe Felix PSD
Grup Parlamentar PSD

UAT-urile se afla in imposibilitatea de a
asigura cofinanțarea din bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri nerambursabile având în
vedere veniturile proprii reduse și
imposibilitatea
de
a
contracta
împrumuturi.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
Sursa de finanțare: Majorarea sumei nivelul
comunelor,
totale prevăzută în Anexa nr.5
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.
UAT-urile se afla in imposibilitatea de a
asigura cofinațarea din bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri nerambursabile având în
vedere veniturile proprii reduse și
imposibilitatea
de
a
contracta
împrumuturi.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
Sursa de finanțare: Majorarea sumei nivelul
comunelor,
totale prevăzută in Anexa nr.5
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Anexa 5 din Bugetul de Stat – Suplimentarea Anexei 5 cu suma de UAT-urile se afla in imposibilitatea de a Se
sume defalcate din taxa pe 3.355 mii lei pentru asigurarea asigura cofinanțarea din bugetele locale respingerea

propune

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor si sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

cofinanțării publice din sume defalcate
din TVA pentru proiectele aflate in
implementare de către comuna Limanu
Județul Constanta.

pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri nerambursabile având în
vedere veniturile proprii reduse și
imposibilitatea
de
a
contracta
împrumuturi.

Proiect Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata
Înființare rețea de distribuție gaze
naturale in comuna Limanu cu satele
aparținătoare Limanu, 2 Mai, Vama
Veche

Motivația respingerii

amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
Sursa de finanțare: Majorarea sumei nivelul
comunelor,
totale prevăzută in Anexa nr.5
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Autori:
Deputat Țuțuianu Marius Horia PSD
Deputat Dumitrache Cristina PSD
Deputat Lungoci Dumitru Lucian PSD
Senator Stroe Felix PSD
Grup Parlamentar PSD
31.

32.

Anexa 5 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul
comunelor,
orașelor,
municipiilor si sectoarelor
municipiului București pe anul
2021

Suplimentarea Anexei 5 cu suma de 800
mii lei pentru asigurarea cofinanțării
publice din sume defalcate din TVA
pentru proiectele aflate in implementare
de către comuna Amzacea Județul
Constanta.
Autori:
Deputat Țuțuianu Marius Horia PSD
Deputat Dumitrache Cristina PSD
Deputat Lungoci Dumitru Lucian PSD
Senator Stroe Felix PSD
Grup Parlamentar PSD

UAT-urile se afla in imposibilitatea de a
asigura cofinațarea din bugetele locale
pentru proiectele de investiție finanțate
din fonduri nerambursabile având in
vedere veniturile proprii reduse si
imposibilitatea
de
a
contracta
împrumuturi.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
destinația
propusă
nu se
încadrează în categoria
cheltuielilor
descentralizate
la
Sursa de finanțare: Majorarea sumei nivelul
comunelor,
totale prevăzută în Anexa nr.5
orașelor, municipiilor
și
sectoarelor
mun.București.

Art 4 lit b)/ Anexa nr. 5/ Sume Se propune alocarea sumei de 900 mii lei Înproiectul de buget nu sunt alocate sume Se

propune

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe
anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

pentru finanțarea căminelor pentru pentru finanțarea acestor cheltuieli - în
persoane vârstnice din județul Giurgiu
județul Giurgiu funcționează cămine
pentru persoane vârstnice.
Autor:
Deputat PSD Marian Mina
Căminele pentru persoane vârstnice aflate
Deputat PSD Cristina Elena Dinu
în adminstrarea UAT-urilor sunt furnizori
Senator PSD Robert Cazanciuc
de servici sociale de ingrijire, asistență
GrupParlamentar PSD
medicală primară, conditii pentru
petrecerea timpului liber, asigurarea
mentinerii
capacitatilor
fizice
si
intelectuale, stimularea participarii la
viata sociala, facilitarea si incurajarea
legaturilor interumane, inclusiv cu
familiile proprii.
Sursa de finanțare:
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti, pe anul 2021

Motivația respingerii

respingerea
amendamentului
deoarece
potrivit
adresei Ministerului
Muncii si Protectiei
Sociale
nr.29097/RG/2218/DP
SS/09.12.2020,
căminele
pentru
persoane vârstnice din
judeţul
Giurgiu,
funcţionează
în
subordinea Consiliului
Judeţean, nu la nivelul
comunelor, orașelor,
municipiilor din acest
județ.

Nr.
crt.

33.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Art. 4, lit. b) din Proiectul
Conform articolului 4, litera b) din
legii bugetului de stat
proiectul Legii bugetului de stat pe anul
pe anul 2021
2021 pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor,
Anexa 5 - “Sume defalcate orașelor, municipiilor, sectoarelor și
din
taxa
pe
valoarea municipiului București (Anexa nr. 5),
adăugată pentru finanţarea județului Dâmbovița i s-a repartizat suma
cheltuielilor descentralizate de 211.240 mii lei, fiind necesară suma
la
nivelul
comunelor, de 400.000mii leipentru anul 2021 astfel:
- finanțarea de bază a unităților de
oraşelor,
municipiilor,
sectoarelor şi Municipiului învățământ preuniversitar de stat pentru
cheltuielile prevăzute la art. 4, alin. 2, lit.
Bucureşti, pe anul 2021”
b-d din Legea educației naționale nr.
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA 1/2011 s-a alocat suma de 36.335 mii lei,
necesarul la nivelul județului fiind de
71.500mii lei pentru anul 2021;
- pentru finanțarea drepturilor
asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav sau a indemnizațiilor
lunare, s-a alocat suma de 151.105 mii
lei, necesarul la nivelul județului fiind de
300.000 mii lei pentru anul 2021;
- finanțarea ajutorului pentru
încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și
combustibili petrolieri s-a alocat suma de
1.701 mii lei, necesarul la nivelul
județului fiind de 3000 mii lei pentru
anul 2021;
-finanțarea
căminelor
pentru
persoane vârstnice s-a alocat suma de
547 mii lei, necesarul la nivelul județului
fiind de 1000 mii lei pentru anul 2021;
plata stimulentelor educaționale
acordate copiilor din familii defavorizate
s-a alocat suma de 1.282 mii lei,
necesarul la nivelul județului fiind de
2500mii lei pentru anul 2021;

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii

Sumele alocate în proiectul de buget de
stat pentru anul 2021 sunt insuficiente
pentru finanțarea în integralitate a
cheltuielilor
descentralizate
din
comunele, orașele și municipiile din
județul Dâmbovița.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor
bugetare
și/sau de angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face numai
prin redistribuiri de
sume
între
subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.

Sursă: Bugetul de stat

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021
ANEXA NR. 6
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune pentru Comuna Bistrița –
Bârgăului suma de 9.109 mii lei în vederea
modernizări infrastructurii rutiere locale.

Investitia va asigura un grad sporit
de confort cetățenilor din Comuna
Bistrița Bârgăului.
Va crește siguranța în trafic și va
contribui la diminuarea
suspensiilor solide și a cantitații
de dioxid de carbon

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică
a
drumurilor”.
Denumirea
sursei
de
finantare este eronata.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

2.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune, alocarea sumei de 450. mii lei,
pentru amenajarea trotuare în Comuna
Bistrița Bârgăului.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Dep. PSD

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Prin acest proiect de rețea
pietonale se dorește facilitarea
accesului la proprietăți, precum și
creșterea gradului de confort
pietonal.
Prin realizarea acestor lucrări de
terasare se va permite dirijarea
apelor provenite din fenomene
meteorologice spre şanţurile
existente din zonă.
Amenajarea cu stil a aleilor, a
trotuarelor sau a căilor de acces au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Grup Parlamentar PSD

3.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune pentru Sat Dumbrăveni,
județul Bistrița- Năsăud, suma de 500. mii
lei pentru – Extindere aducțiune Apă.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

4.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 150. mii leiConstructie Capela in Comuna Cosbuc,

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

rolul de a pune în valoare spațiul
exterior.

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică
a
drumurilor”.
Denumirea
sursei
de
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă finantare este eronata.
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Proiectul presupune reabilitarea şi
extinderea reţelelor de distribuţie
a apei şi de canalizare a apelor
uzate, precum şi modernizarea şi
construcţia unor conducte de
aducţiune a apei, rezervoare,
instalaţii de clorinare şi tratare a
apei, guri de puţ, staţii de
pompare şi staţii de tratare a apei.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Construcția este menită să ușureze
procedurile de inhumare
tradiționale care se realizează în
prezent la domiciliu.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu
intra
in
capitolul
”Transport”.
Denumirea
sursei de finantare este
eronata.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021.
județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

5.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 50.mii lei - Infintare
Parc Tematic, in Comuna Cosbuc, județul
Bistrița- Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Un termen folosit pentru a descrie
un parc de distractii care este
proiectat pentru a transporta o
temă într-una sau mai multe zone
ale parcului. Tema poate transfera
la plimbari şi atracţii în acest
domeniu, de asemenea. Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât în zona
nu sunt amenajate astfel de spatii
pentru copii.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria

Nr.
crt.

6.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 450.mii lei Retea
Publica de alimentare cu apa in localitatea
Dumitrita, judetul Bistrita-Nasaud.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

7.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 450 mii lei, Reabilitare trotuare
in Comuna Ilva

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

acțiuni generale, 50.01, Anexa cheltuielilor prevazute de
3/65/01, Capitol 50.01
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Autoritățile intenționează să
Se propune respingerea
modernizeze sistemul de
amendamentului deoarece
alimentare cu apă și cel de
destinația sumelor alocate
canalizare. În plus, va fi construită prin anexa nr/6 nu se
și o stație de epurare.
stabilește
prin
legea
Îmbunătăţirea calităţii şi a
bugetară
iar
potrivit
accesului la infrastructura de apă
prevederilor art.4, alin.(1),
şi procesarea apelor uzate, prin
lit.(c) din proiectul de lege
asigurarea serviciilor de
”repartizarea pe unități
alimentare cu apă şi canalizare în administrativ-teritoriale se
majoritatea zonelor rurale se
face de către consiliul
realizeaza prin construcția unei
județean prin hotărâre, după
rețele de distribuție și are
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
urmatorul efect pozitiv:
reduce riscul asupra sănătăți
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
umane, prin furnizarea de apa
tratată în mediul rural.
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă cheltuieli privind drumurile
a Guvernului, Buget MFP – județene
și
comunale,
acțiuni generale, 50.01, Anexa capitolul ”Transport”.
3/65/01, Capitol 50.01
Motivaţia amendamentului
Se propune respingerea
Facilitarea circulatiei pietonilor pe amendamentului deoarece
trotuare.
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
Sursa de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021.
Mica, judetul Bistrita-Nasaud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

8.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 800 mii lei, pentru Modernizare Drumuri de Interes Local pe
de 80km, in stare tehnica
lungime
deplorabila,foarte greu accesibile 15%
asfalt si restul pietruite în Comuna Ilva
Mica, judetul Bistrita-Nasaud.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
9.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 230.mii lei pentru Construire capelă în Comuna Josenii
Bârgăului, judetul Bistrita-Nasaud.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune admiterea
Se propune respingerea
amendamentului, întrucât
amendamentului deoarece
drumurile sunt greu practicabile
destinația sumelor alocate
pentru locuitori.
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă prevederilor art.4, alin.(1),
a Guvernului, Buget MFP – lit.(c) din proiectul de lege
acțiuni generale, 50.01, Anexa ”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
3/65/01, Capitol 50.01
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Construcția este menită să ușureze
procedurile de inhumare
tradiționale care se realizează în
prezent la domiciliu.
Sursa de finanțare:

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

10.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 369.mii lei
Cofinanțare proiect regional de dezvoltare
a infrastructuri de apă și apă uzată în
județul Bistrița – Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Autoritățile intenționează să
Se propune respingerea
modernizeze sistemul de
amendamentului deoarece
alimentare cu apă și cel de
destinația sumelor alocate
canalizare. În plus, va fi construită prin anexa nr/6 nu se
și o stație de epurare.
stabilește
prin
legea
Îmbunătăţirea calităţii şi a
bugetară
iar
potrivit
accesului la infrastructura de apă
prevederilor art.4, alin.(1),
şi procesarea apelor uzate, prin
lit.(c) din proiectul de lege
asigurarea serviciilor de
”repartizarea pe unități
alimentare cu apă şi canalizare în administrativ-teritoriale se
majoritatea zonelor rurale se
face de către consiliul
realizeaza prin construcția unei
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
rețele de distribuție și are
funcție de lungimea și starea
urmatorul efect pozitiv:
reduce riscul asupra sănătăți
tehnică a drumurilor”. De
umane, prin furnizarea de apa
asemenea, obiectivul propus
tratată în mediul rural.
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
Sursa de finanțare:

Nr.
crt.

11.

12.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 300. mii lei Extindere retea electrică în Comuna
Josenii Bârgăului, în județul Bistrița –
Năsăud.

Este necesară aprobarea
amendamentului deoarece
Comuna este în continuă
expansiune, racordarea la rețelele
electrice de interes public a
locurilor de consum este de
interes public.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 500. mii lei,
Achiziționare autocamion, în Comuna
Josenii Bârgăului, în județul Bistrița –
Năsăud.

Proiect depus în cadrul Buget
Local.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Realocarea din Fondul de rezervă cheltuieli privind drumurile
a Guvernului, Buget MFP – județene
și
comunale,
acțiuni generale, 50.01, Anexa capitolul ”Transport”.
3/65/01, Capitol 50.01

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

3/65/01, Capitol 50.01
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

13.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma 400. mii lei Construire
lemnărie și spațiu de depozitare la Scoala
Josenii Bârgăului, în județul Bistrița –
Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Investițiile în domeniul
Se propune respingerea
infrastructurii școlare sunt vitale
amendamentului deoarece
desfășurării procesului
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
educațional. Elevii din localitate
vor beneficia de condiții
stabilește
prin
legea
îmbunătățite în timpul evoluției
bugetară
iar
potrivit
educaționale.
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă administrativ-teritoriale se
a Guvernului, Buget MFP – face de către consiliul
acțiuni generale, 50.01, Anexa județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
3/65/01, Capitol 50.01
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv

Nr.
crt.

14.

15.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma 200 mii lei Documentație P.U.G și Regulamentul
Local de Urbanism și obținera avizelor
necesare în Josenii Bârgăului, în județul
Bistrița – Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Adoptarea acestui amendament
duce o bună dezvoltarea a
activității în domeniul
Urbanismului local.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 2,152 mii lei pentru Construire și dotare local școală 10 Săli de
clasă și atelier școlar pentru instruire
practică la Liceul Tehnologic Lechința,
localitatea Lechința, Comuna Lechința,
județul Bistrița-Năsăud.

Liceul
Tehnologic
Lechința,
localitatea Lechința, Comuna
Lechința, județul Bistrița-Năsăud,
prin alocarea acestei sume și
aprobarea
amendamentului,v-a
construi și v-a dota sălile de curs
pentru facilizarea în condiții
optime și favorabile sistemul
educațional. Elevii și studenții pot

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

dobândi mai multă autonomie prin
colaborarea online. Accesul la
tehnologii digitale și utilizarea lor
pot contribui la reducerea
decalajului la învățătură dintre
elevii care provin din medii
socioeconomice favorizate și cei
din medii defavorizate. Tehnicile
de
predare
personalizate
determină creșterea motivației
elevilor/studenților
prin
concentrarea
personalizată
a
eforturilor profesorilor asupra
fiecăruia dintre aceștia în parte.

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
16.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 4,282 mii lei, Modernizarea infrastructurii rutiere locale
în comuna Lechința, județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Străzile ce prezintă tema prezentei
documentații sunt de importanță
majoră pentru comună acestea
fiind
importante
căi
de
comunicare
rutieră,
prin
modernizarea acesteia se va
asigura desfășurarea circulației în
condiții de siguranță și confort.
Structura rutieră existentă nu face
față
intensității
traficului.
Modernizarea structurii rutiere va
avea ca punct de plecare factorii
menționați mai sus și va fi una

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

rezistentă în timp.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

17.

18.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 500 mii lei, - Capelă
Dorolea din Comuna Livezile, județul
Bistrița-Năsăud.

Construcția este menită să ușureze
procedurile de inhumare
tradiționale care se realizează în
prezent la domiciliu.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Sursa de finanțare:

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Construcția este menită să ușureze
sume defalcate din taxa pe pentru județul Bistrița Năsăud este propusă procedurile de inhumare
valoare
adăugată
pentru suma 11,217 mii lei finanțare.
tradiționale care se realizează în

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate

Nr.
crt.

19.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
finanțarea cheltuielilor privind Se propune suma de 480 mii lei, - Capelă prezent la domiciliu.
drumurile
județene
și Cușma, din Comuna Livezile, județul
comunale pentru anul 2021.
Bistrița-Năsăud.
Sursa de finanțare:

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 230 mii lei, - Remiza
PSI Livezile, județul Bistrița-Năsăud.

Se
propune
admiterea
amendamentului,
pentru
satisfacerea necesităţilor privind
Remiza PSI Livezile,
județul
Bistrița-Năsăud.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De

Nr.
crt.

20.

21.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 200 mii lei, Reabilitare acoperiș biserică Dorolea,
Livezile, județul Bistrița-Năsăud.

Se
propune
admiterea
amendamentului,
pentru
satisfacerea necesităţilor privind
reabilitarea locașului de cult.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 700.mii lei Reabilitare, modernizare, extindere Camin

Din cauza deteriorării avansate a
Căminului Cultural din localitatea
Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
este necesară alocarea unor
fonduri
suplimentare
pentru

Sursa de finanțare:

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea

Nr.
crt.

22.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021.
mic Livezile, județul Bistrița-Năsăud.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

reabilitare și extindere.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 2.200 mii lei, Reabilitare școală veche Dorolea Livezile,
județul Bistrița-Năsăud.

Aprobarea acestui amendament,
vă facilita accesul la educție a
elevilor din Școala Gimnaziala,
Dorolea Livezile, județul BistrițaNăsăud.
Educația poate beneficia de pe
urma
deschiderii
către
experiențele
și
proiectele
concrete, a noilor instrumente și
materiale de studiu, precum și a
resurselor educaționale deschise
(RED). Elevii și studenții pot
dobândi mai multă autonomie prin
colaborarea online. Accesul la
tehnologii digitale și utilizarea lor
pot contribui la reducerea
decalajului la învățătură dintre

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

elevii care provin din medii
socioeconomice favorizate și cei
din medii defavorizate. Tehnicile
de
predare
personalizate
determină creșterea motivației
elevilor/studenților
prin
concentrarea
personalizată
a
eforturilor profesorilor asupra
fiecăruia dintre aceștia în parte.

cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

23.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 700. mii lei Reabilitare Școală Livezile județul
Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Sumele sunt necesare pentru buna
desfăşurare a activităţii elevilor
acestei școli.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
Sursa de finanțare:
bugetară
iar
potrivit
Realocarea din Fondul de rezervă prevederilor art.4, alin.(1),
a Guvernului, Buget MFP – lit.(c) din proiectul de lege
acțiuni generale, 50.01, Anexa ”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
3/65/01, Capitol 50.01
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus

Nr.
crt.

24.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 317. mii lei, Construire retea apa și canalizare comuna
Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

25.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 158. mii lei, Modernizarea
infrastructurii
rutiere
Agricole in Comuna Livezile, județul

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Aprobarea acestui amendament,
Se propune respingerea
facilitează suma pentru a suporta
amendamentului deoarece
cheltuielile a proiectului aflat în
destinația sumelor alocate
execuție, ce duce la modernizarea prin anexa nr/6 nu se
infrastructurii județului și a
stabilește
prin
legea
Comunei Livezile.
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
Sursa de finanțare:
”repartizarea pe unități
Realocarea din Fondul de rezervă administrativ-teritoriale se
a Guvernului, Buget MFP – face de către consiliul
acțiuni generale, 50.01, Anexa județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
3/65/01, Capitol 50.01
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Infrastructura si serviciile de baza Se propune respingerea
in comunitatile rurale sunt
amendamentului deoarece
neadecvate atat din punct de
sursa de finanțare propusă
vedere al calitatii dar mai cu
nu poate fi avută în vedere.
seama a functionalitatii acestora.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

26.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 200 mii lei Modernizare centru civic si trotuare in
Comuna Maieru județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Acest proiect se află în execuție.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
Sursa de finanțare:
utilizează pentru finanțarea
Realocarea din Fondul de rezervă unor cheltuieli urgente sau
apărute
în
a Guvernului, Buget MFP – neprevăzute
timpul
exercițiului
bugetar,
acțiuni generale, 50.01, Anexa
pentru care ordonatorii
3/65/01, Capitol 50.01
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Prin acest proiect de rețea
Se propune respingerea
pietonale aflat în derulare se
amendamentului deoarece
dorește facilitarea accesului la
sursa de finanțare propusă
proprietăți, precum și creșterea
nu poate fi avută în vedere.
gradului de confort pietonal.
Potrivit prevederilor Legii
Prin realizarea acestor lucrări de
nr.500/2002
privind
terasare se va permite dirijarea
finanțele publice, Fondul de
apelor provenite din fenomene
Rezervă
Bugetară
la
meteorologice spre şanţurile
dispoziția Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

existente din zonă.
Amenajarea cu stil a aleilor, a
trotuarelor sau a căilor de acces au
rolul de a pune în valoare spațiul
exterior.

utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

27.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Sumele sunt necesare pentru buna
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă desfăşurare a activităţii elevilor
suma 11,217 mii lei finanțare.
acestei școli.
Se propune suma de 150 mii lei Amenajare curtea școlii, Măgura Ilvei,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

3/65/01, Capitol 50.01

28.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 120 mii lei Amenajare curte Căminul Cultural Arșița,
Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

29.

Creșterea calității vieții culturale
locuitorilor
din
localitățile
menționate.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Obiectiv de investiții de interes
sume defalcate din taxa pe pentru județul Bistrița Năsăud este propusă

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece

Nr.
crt.

30.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

suma 11,217 mii lei finanțare.
local.
Se propune suma de 520 mii lei
Reabilitare Pod Valea Blaznei Măgura Sursa de finanțare:
Ilvei, județul Bistrița-Năsăud.
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
Autori:
acțiuni generale, 50.01, Anexa
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
3/65/01, Capitol 50.01
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 450 mii lei, - Poduri,
Podețe și
reabilitare drum poderei,

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Obiectiv de investiții de interes
Se propune respingerea
local.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021.
Măgura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

31.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 560 mii lei, Reabilitare strazi de interes local în
comuna Măgura Ilvei, județul BistrițaNăsăud.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

a Guvernului, Buget MFP – nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Motivaţia
amendamentului Se propune respingerea
Se
propune
admiterea amendamentului deoarece
amendamentului,
întrucât
în sursa de finanțare propusă
prezent unele dintre drumuri sunt nu poate fi avută în vedere.
in
continuare
de
pamant. Potrivit prevederilor Legii
Dezvoltarea acestei zone depinde nr.500/2002
privind
în mare măsură de calitatea finanțele publice, Fondul de
infrastructurii existente în mod Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

special de calitatea căilor de
comunicație
terestră,
adică
drumuri respectiv străzi. Străzile
care prezintă tema prezentei
documentații sunt de importanță
majoră pentru comună acestea
fiind
importante
căi
de
comunicare
rutieră,
prin
modernizarea acesteia se va
asigura desfășurarea circulației în
condiții de siguranță și confort pe
teritoriul comunei.

dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau

Structura rutieră existentă nu face
față intensității traficului.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

32.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 500 mii lei Amenajare si asfaltare strazi in Gledin si
Monor, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD

Motivaţia
amendamentului
Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
în
prezent unele dintre drumuri sunt
in
continuare
de
pamant.
Dezvoltarea acestei zone depinde
în mare măsură de calitatea
infrastructurii existente în mod
special de calitatea căilor de
comunicație
terestră,
adică
drumuri respectiv străzi. Străzile

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

care prezintă tema prezentei
documentații sunt de importanță
majoră pentru comună acestea
fiind
importante
căi
de
comunicare
rutieră,
prin
modernizarea acesteia se va
asigura desfășurarea circulației în
condiții de siguranță și confort pe
teritoriul comunei.

neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea

Structura rutieră existentă nu face
față intensității traficului.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

33.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 300 mii lei,
Amenajare gradinita in Comuna Monor,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Din cauza vechimii, Grădinița din
Comuna Monor, județul BistrițaNăsăud,are nevoie urgentă de o
reabilitare consistentă pentru a
asigura copiilor și cadrelor
didactice un spațiu adecvat
procesului de învățământ.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Nr.
crt.

34.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 100 mii lei, Reabilitare sistem alimentare cu apa,
Comuna Monor, județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

35.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 400 mii lei -

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Este necesar înființarea unei rețele
de canalizare pentru colectare ape
uzate și a unei stații de epurare și
tratare necesar pentru a avea un
nivel de trai decent pentru
locuitorii Comuna Monor, județul
Bistrița-Năsăud.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivaţia
amendamentului
Se
impune
introducerea
alimentării cu gaze în, localitatea
Nimigea,
județul
Bistrița-

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se

Nr.
crt.

36.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
drumurile
județene
și Extindere distribuție rețea gazenaturale Năsăuddeoarece
în
prezent
comunale pentru anul 2021.
Nimigea de Sus și Mititei, județul Bistrița- majoritatea
gospodăriilor
se
Năsăud.
încălzesc cu combustibil solid.
Acest proiect se dezvolta prin
achiziție din bugetul local.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
a Guvernului, Buget MFP –
Grup Parlamentar PSD
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare.
Se propune suma de 200 mii lei - Dotare
cu mașină stins incendii SVSU Nimigea,
județul Bistrița-Năsăud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Investiția este necesară a fi
realizată cu scopul de a crește
calitatea vieții locuitorilor. Proiect
depus în cadrul PNDL
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus

Nr.
crt.

37.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 11,217 mii lei finanțare. Se propune
suma de 9.200 mii lei - Construire
centrala de cogenerare pe biomasa, retea
de termoficare, racordare la reteaua
electrica de MT, comuna Telciu, judetul
Bistrita-Nasaud.
- Modernizare strada Valea Stejarului in
localitatea Telcisor, comuna Telciu.
-Modernizare strazi si construire pasarela
in comuna Telciu.
Construire centru multifunctional cu
activitati culturale.
- Proiectare si executie lucrari Infiintare
spatii
comerciale
pentru
produse
comerciale in comuna Telciu.
- Proiectare si executie lucrari Infiintare
spatii
comerciale
pentru
produse
comerciale in comuna Telciu.
- Proiectare si executie lucrari Infiintare
spatii
comerciale
pentru
produse
comerciale in comuna Telciu.
- Proiectare si executie lucrari amenajare
trotuare si sisteme de colectare a apelor
pluviale in comuna Telciu, judetul BistritaNasaud.
- Extindere sala de festivitati - Casa

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiecte
infrastructura/sănătate/educație
/canalizare,din
Comuna Telciu, judetul BistritaNasaud, sunt în plin proces de
dezvoltarea,
organizarea și
modernizarea infrastructurii.
Aprobarea acestui amendament ce
cuprinde mai multe ramuri de
finanțare si dezvoltare este unul
de mare anvergură.
Procedura
de
achiziție
a
proiectelor prevăzute sunt
în
desfășurare. Investitia va asigura
un grad sporit de confort
cetățenilor din localitatea Telcisor,
comuna Telciu, judetul BistritaNasaud.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. De
asemenea, obiectivul propus
nu intra in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene
și
comunale,
capitolul ”Transport”.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Tineretului.
Proiectare
si
executie
lucrari
Modernizare infrastructura rutiera locala si
amenajare spatiu pietonal in comuna
Telciu, judetul Bistrita-Nasaud.
Proiectare
si
executie
lucrari
Modernizare infrastructura rutiera locala si
amenajare spatiu pietonal in comuna
Telciu, judetul Bistrita-Nasaud
-Modernizare strazi in comuna Telciu.
-Achizitie de echipamente mobile din
domeniul tehnologiei informatiei de tipul
tabletelor scolare, precum si a altor
echipamente/dispozitive
electronice
necesare desfasurarii activitatii didactice in
mediu on-line, in comuna Telciu, judetul
Bistrita-Nasaud.
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD
38.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru comuna Uriu se
propune
modernizarea drumurilor de interes local,
suma alocata acestui proiect fiind de 350
mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup parlamentar PSD

Se
propune
admiterea
amendamentului, întrucât este
necesara în scopul optimizării
circulației in comuna Uriu. De
asemenea se dorește crearea unor
condiții moderne de tranzit local
intre principalele instituții si
unități de interes din comuna.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă face de către consiliul

Nr.
crt.

39.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa nr. 6/poziția 39
TVA pentru finanțarea
drumurilor județene și
comunale

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

al Guvernului, Bugetul MFP - județean prin hotărâre, după
acțiuni generale, 50.01, Anexa consultarea primarilor, în
3/65/01, Capitol 50.01
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune suplimentarea TVA pentru
finanțarea drumurilor județene și
comunale cu suma de 29.327 mii lei.
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Irinel
Ioan Stativă, Eduard Andrei Popica şi
senator Gabriela Creţu +
Grup
parlamentar PSD

Prin Legea nr. 5/2020 a bugetului
de stat pe anul 2020 a fost alocată
pentru
întreținerea drumurilor județene și
comunale suma de 15.882 mii lei,
din care consiliul județean
arepartizat către unitățile
administrative teritoriale din
județul Vaslui suma de 2.430 mii
lei, rămânând la dispoziția noastră
suma de 13 452 mii lei pentru
reparația și întreținerea drumurilor
județene.
Analizând execuția bugetului
local al județului Vaslui, la
capitolul 84 “Transporturi”, am
constatat că UAT Județul Vaslui a
cheltuit mai mult cu 29.327 mii
lei, pentru întreținerea drumurilor
județene, decât s-a alocat prin
Legea nr. 5/2020, pentru a asigura
o viabilitate corespunzatoare
drumurilor județene, bani ce au
fost alocați din resurse proprii ale
instituției.
Având în vedere că suma de
15.841 mii lei, alocata prin
proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2021, este total insufientă

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
Sursa propusa nu există
În cazul în care este vorba
de Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului,
potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, acesta se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

pentru a întreține și repara un
număr de 2.000 km drumuri
județene/comunale, iar prin
programul anului 2021 ne dorim
sa alocăm sume acestui capitol
măcar la
nivelul execuției din 2020.
Sursa: Fondul de rezervă al primministrului
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Anexa nr. 6 – SUME
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pentru
anul 2021 şi estimări pe anii
2022-2024

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
4.600 mii lei.

Suplimentarea în valoare de 4.600
mii lei este propusă pentru lucrări
de reparații, întreținere și asfaltare
a unui segment de 6,8 km din DJ
707: comuna Vața de Jos - sat
Autor:
INTOTERO
Natalia-Elena Căzănești(comuna Vața de Jos) (PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA limita cu jud. Arad.
Ilie (PSD), RESMERIȚĂ CornelNr. crt. 22 / Județul Cristian (PSD)
DJ 707 este cunoscut sub
denumirea „drumul regelui”, fiind
HUNEDOARA / Propuneri Grupul Parlamentar PSD
2021
de importanță strategică pentru
dezvoltarea economică și turistică
în partea de nord a județului
Hunedoara. Face legătura cu
județul Arad. Pe termen mediu și
lung,
această
suplimentare
bugetară poate atrage investiții
consistente.
CONTEXT: Județul Hunedoara
este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene
din România (1309, 036 km).

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

41.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
16.100 mii lei.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia
finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.

neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea în valoare de
16.100 mii lei este propusă pentru
lucrări de reparații, întreținere și
asfaltare a unui segment de 29,1
km din DJ 705F: sat Căstău
(comuna Beriu) - sat Sibișel
(comuna Beriu).

Autor:
INTOTERO
Natalia-Elena
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA
Nr. crt. 22 / Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ CornelHUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
Această porțiune de drum este de
2021
mare
importanță
pentru
Grupul Parlamentar PSD
mobilitatea
cetățenilor
cu
domiciliu în zonă.

CONTEXT: Județul Hunedoara
este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene
din România (1309, 036 km).
Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.

dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale

42.

Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
8.297 mii lei.

Suplimentarea în valoare de 8.297
mii lei este propusă pentru lucrări
de reparații, întreținere și asfaltare
a unui segment de 18,1 km din DJ
741: comuna Crișcior - sat
Autor:
INTOTERO
Natalia-Elena Curechiu (comuna Bucureșci) (PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA comuna Balșa.
Nr. crt. 22 / Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ CornelHUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
Această porțiune de drum este de
2021
mare
importanță
pentru
Grupul Parlamentar PSD
mobilitatea
cetățenilor
cu
domiciliu
în
localitățile
menționate și adiacente, întrucât
face legătura cu orașul Geoagiu,
un important pol turistic și
economic în zonă.
CONTEXT: Județul Hunedoara
este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

din România (1309, 036 km).
Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia
finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.

dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
43.

Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
4.100 mii lei.

Suplimentarea în valoare de 4.100
mii lei este propusă pentru lucrări
de reparații, întreținere și asfaltare
a unui segment de 15,4 km din DJ
761: sat Bârsău (comuna Hărău) Autor:
INTOTERO
Natalia-Elena sat Săcărâmb (comuna Certeju de
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA Sus).
Nr. crt. 22 / Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ CornelHUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
Această porțiune de drum este de
2021
mare
importanță
pentru
Grupul Parlamentar PSD
mobilitatea
cetățenilor
cu
domiciliul în zonă. De asemenea,
investiția menționată ar putea
avea un important impact turistic,
segmentul de drum fiind într-o
zonă cu potențial.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii
CONTEXT: Județul Hunedoara nr.500/2002
privind

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene
din România (1309,036 km). Însă,
în proiectul Bugetului de Stat
pentru anul 2021, este al treilea
județ în ierarhia finanțărilor.
Pentru a-și atinge potențialul
economic și turistic, județul are
nevoie de o rețea de drumuri
modernă, obiectiv imposibil de
atins
fără
o
finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.

finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

Sursă de finanțare: Bugetul
Ministerului Finanțelor Publice Acțiuni Generale
44.

Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
9.000 mii lei.

Suplimentarea în valoare de 9.000
mii lei este propusă pentru lucrări
de reparații, întreținere și asfaltare
a unui segment de 15,1 km din DJ
687D: comuna Teliucu Inferior Autor:
INTOTERO
Natalia-Elena comuna Toplița.
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA
Nr. crt. 22 / Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ Cornel- Porțiunea de drum este situată în
HUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
Ținutul Pădurenilor, una dintre
2021
cele mai bogate zone etnografice
Grupul Parlamentar PSD
ale Romaniei. Datorită reliefului,
în majoritate culmi împădurite,
principala
îndeletnicire
a
„pădurenilor” este exploatarea și
prelucrarea lemnului și păstoritul.
Istoria Ținutului Pădurenilor

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

începe cu mult timp în urma,
suprapunându-se peste o veche
vatră dacică. Așadar, segmentul
propus are un potențial turistic
ridicat. De asemenea, este de mare
importanță pentru mobilitatea
cetățenilor cu domiciliul în zonă,
investiția propusă fiind astfel
extrem de necesară.

potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

CONTEXT: Județul Hunedoara
este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene
din România (1309, 036 km).
Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia
finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.

45.

Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
12.500 mii lei.
Autor:

INTOTERO

Natalia-Elena

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
Suplimentarea în valoare de
12.500 mii lei este propusă pentru
lucrări de reparații, întreținere și
asfaltare a unui segment de 23,55
km din DJ 742B: comuna Blăjeni
- sat Criș (comuna Blăjeni).

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA
Nr. crt. 22 / Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ Cornel- Această porțiune de drum este de
HUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
mare
importanță
pentru
2021
mobilitatea
cetățenilor
cu
Grupul Parlamentar PSD
domiciliul în zonă
CONTEXT: Județul Hunedoara
este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene
din România (1309, 036 km).
Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia
finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
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Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
6.100 mii lei.
Autor:

INTOTERO

Suplimentarea în valoare de 6.100
mii lei este propusă pentru lucrări
de reparații, întreținere și asfaltare
a unui segment de 16,5 km din DJ
685: sat Clopotiva (comuna Râu
Natalia-Elena de Mori) -Barajul Gura Apelor.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA
Nr. crt. 22 / Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ Cornel- Această porțiune de drum este de
HUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
mare importanță strategică pentru
2021
turismul și economia din zonă,
Grupul Parlamentar PSD
întrucât face legătura cu Barajul
Gura Apelor, un obiectiv turistic
notabil.
CONTEXT: Județul Hunedoara
este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene
din România (1309, 036 km).
Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia
finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
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Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
12.000 mii lei.
Autor:

INTOTERO

Suplimentarea în valoare de
12.000 mii lei este propusă pentru
lucrări de reparații, întreținere și
asfaltare a unui segment de 31,4
km din DJ 708E: mun. Deva Natalia-Elena comuna Cârjiți - comuna Peștișu

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
CONTEXT: Județul Hunedoara de sume între subdiviziuni
este UAT-ul județean cu cea mai ale clasificației bugetare”.
mare rețea de drumuri județene
din România (1309, 036 km).
Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia
finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.

(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA Mic
Nr. crt. 22 / Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ CornelHUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
Această porțiune de drum este de
2021
mare
importanță
pentru
Grupul Parlamentar PSD
mobilitatea
cetățenilor
cu
domiciliul în zonă.

Sursă de finanțare: Realocare
sume prin transferul de la alte
unităţi ale administraţiei publice
48.

Anexa nr. 6 – SUME defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 şi
estimări pe anii 2022-2024
Nr.

crt.

22

/

Suplimentarea bugetului pentru finanțarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale pentru anul 2021 cu suma de
3.000 mii lei.

Suma de 3.000 mii lei este
propusă pentru contrucția centurii
ocolitoare: carieră Geoagiu Băi –
Poenari – str.Sanatoriului – DJ
170A (județul Hunedoara).

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
Autor:
INTOTERO
Natalia-Elena
nr.500/2002, cu modificările
(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA Suma propusă acoperă:
Județul Ilie (PSD), RESMERIȚĂ Cornel- -executare studiu de fezabilitate, și completările ulterioare,

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
HUNEDOARA / Propuneri Cristian (PSD)
2021
Grupul Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

întocmire
documentație,
proiectare și proiect tehnic de
execuție;
-înaintare spre aprobare la
structurile competente pentru
obținere
fonduri
europene,executare licitație și
atribuire contract; execuție și
recepție lucrări;

potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

CONTEXT: Județul Hunedoara
este UAT-ul județean cu cea mai
mare rețea de drumuri județene
din România (1309, 036 km).
Însă, în proiectul Bugetului de
Stat pentru anul 2021, este al
treilea
județ
în
ierarhia
finanțărilor. Pentru a-și atinge
potențialul economic și turistic,
județul are nevoie de o rețea de
drumuri
modernă,
obiectiv
imposibil de atins fără o finanțare
corespunzătoare
pentru
infrastructură.
Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 /
65 / 01 – Bugetul Ministerului
Finanțelor - Acțiuni Generale
49.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene comunale

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune achiziție teren pentru
amenajare cale de acces Spitalul Județean

Se propune achiziția acestui teren
deoarece Spitalul Județean de
Urgenta are nevoie de o cale de
acces ampla, pentru realizarea
accesului facil in unitatea

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii

Nr.
crt.

50.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
pentru anul 2021 și estimări pe de Urgență Bistrița, suma alocata acestui medicala.
anii 2022-2024.
obiectiv fiind de 2064 mii lei.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene comunale
pentru anul 2021 și estimări pe
anii 2022-2024.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finanțare:

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune PT+Executie-Modernizare DJ
162 , km 38+839 - 45+439, (DN 16)
Silivasu de Câmpie - Șopteriu - (DJ 173)
Milas, suma alocata acestui obiectiv fiind
de 17180 mii lei.

Proiectul de modernizare a
drumului DJ 162 , km 38+839 45+439, (DN 16) Silivasu de
Câmpie - Șopteriu - (DJ 173)
Milas, reprezintă o prioritate
pentru desfășurarea circulației în
condiții de siguranță și confort pe
teritoriul comunei.Se dorește
crearea unor condiții
moderne de tranzit local. Este

Autori:

Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitolul 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De
asemenea,
cheltuielile prevazute de
amendament
nu
se
incadreaza in categoria
cheltuielilor prevazute de
anexa
nr.6,
respectiv
cheltuieli privind drumurile
județene și comunale.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

51.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene comunale
pentru anul 2021 și estimări pe
anii 2022-2024.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune PT + Execuție- Modernizare
drum, DJ 172 G Saratel-DJ 154, suma
alocata acestui obiectiv fiind de 4000 mii
lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

vorba despre o investiție necesara unor cheltuieli urgente sau
dezvoltării ulterioare a zonei.
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
Sursa de finanțare:
principali de credite nu au
Realocare din Fondul de rezerva a credite bugetare aprobate,
Guvernului, Bugetul MFP – astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
acțiuni generale, 50.01, Anexa
dispoziția Guvernului nu se
3/65/01, Capitolul 50.01
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Proiectul de modernizare a Se propune respingerea
drumului DJ 172 G Sărățel-DJ amendamentului deoarece
154, reprezintă o prioritate pentru sursa de finanțare propusă
desfășurarea circulației în condiții nu poate fi avută în vedere.
de siguranță și confort pe teritoriul Potrivit prevederilor Legii
comunei.Se dorește crearea unor nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
condiții
moderne de tranzit local. Este Rezervă
Bugetară
la
vorba despre o investiție necesara dispoziția Guvernului se
dezvoltării ulterioare a zonei.
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
Sursa de finanțare:
timpul exercițiului bugetar,

Nr.
crt.

52.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene comunale
pentru anul 2021 și estimări pe
anii 2022-2024.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune PT + Execuție - Pod pe DJ 172
G Sărățel-DJ 154, suma alocata acestui
obiectiv fiind de 4000 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitolul 50.01

pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,

Proiectul de realizare a podului
pentru segmentul de drum DJ 172
G Sărățel-DJ 154, reprezintă o
prioritate pentru desfășurarea
circulației în condiții de siguranță̆
și confort pe teritoriul comunei.Se
dorește crearea unor condiții
moderne de tranzit local. Este
vorba despre o investiție necesara
dezvoltării ulterioare a zonei.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

3/65/01, Capitolul 50.01

53.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene comunale
pentru anul 2021 și estimări pe
anii 2022-2024.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune PT+ executie Poduri pe DJ
154 C, km 1+ 086, Sieuț; km 2+810, loc
Rustior; 3+050 loc.Rustior, suma alocata
acestui obiectiv fiind de 18200 mii lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Proiectul de realizare a podurilor
pentru segmentul de drum DJ 154
C, km 1+ 086, Șieuț; km 2+810,
loc Ruștior; 3+050 loc. Ruștior,
reprezintă o prioritate pentru
desfășurarea circulației în condiții
de siguranță̆ și confort pe teritoriul
comunei.Se dorește crearea unor
condiții
moderne de tranzit local. Este
vorba despre o investiție necesara
dezvoltării ulterioare a zonei.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

3/65/01, Capitolul 50.01

54.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene comunale
pentru anul 2021 și estimări pe
anii 2022-2024.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune PT +execuție, Poduri pe DJ
172, km 11+873, Cociu; km 22+087,
Nimigea de Jos, km 31+664, Zagra, suma
alocata acestui obiectiv fiind de 29500 mii
lei.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Proiectul de realizare a podurilor
pe segmentul DJ 172, km 11+873,
Cociu; km 22+087, Nimigea de
Jos, km 31+664, Zagra, reprezintă
o prioritate pentru desfășurarea
circulației în condiții de siguranță̆
și confort pe teritoriul comunei.Se
dorește crearea unor condiții
moderne de tranzit local. Este
vorba despre o investiție necesara
dezvoltării ulterioare a zonei
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezerva a
Guvernului, Bugetul MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitolul 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit

Nr.
crt.

55.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 220 mii lei pentru
PT+executie Pod pe DJ 170, km 6+706,
Ciceu Giurgești- județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivaţia
amendamentului
Se
propune
admiterea
amendamentului,
întrucât
în
prezent unele dintre drumuri sunt
in
continuare
de
pamant.
Dezvoltarea acestei zone depinde
în mare măsură de calitatea
infrastructurii existente în mod
special de calitatea căilor de
comunicație
terestră,
adică
drumuri respectiv străzi. Străzile
care prezintă tema prezentei
documentații sunt de importanță
majoră pentru comună acestea
fiind
importante
căi
de
comunicare
rutieră,
prin
modernizarea acesteia se va
asigura desfășurarea circulației în
condiții de siguranță și confort pe
teritoriul comunei.
Structura rutieră existentă nu face
față intensității traficului.
Sursa de finanțare:

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Nr.
crt.

56.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 430 mii lei pentru PT+Execuție - Modernizare DJ 154D, km
16+120-17+515,
Budurleni-Brăteni
(Tronson 1) județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.

Acest proiect de modernizare DJ
154D, pentru comună acestea
fiind
importante
căi
de
comunicare
rutieră,
prin
modernizarea acesteia se va
asigura desfășurarea circulației în
condiții de siguranță și confort pe
teritoriul comunei.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
Sursa de finanțare:
apărute
în
Realocarea din Fondul de rezervă neprevăzute
a Guvernului, Buget MFP – timpul exercițiului bugetar,
acțiuni generale, 50.01, Anexa pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
3/65/01, Capitol 50.01
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se

Nr.
crt.

57.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 100 mii lei, PT +execuție - Poduri pe DJ 172, km
18+377, Florești; km 26+854, Mocod; km
29+137, Zagra; 29+211, Zagra; km
30+633, Zagra; km 33+956, Zagra; km
37+264, Poienile Zagrei; km 39+487,
Poienile Zagrei; km 44+093 Suplaijudețul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Continuarea acestui proiect de
investiții
necesită
realocarea
sumelor necesare în vederea
modernizare a căilor de acces
pentru infrastructura județului.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în

Nr.
crt.

58.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 738 mii lei, pentru
Pt+executie -Pod pe DJ 172 K, Km 4+365,
Comuna Reteag, județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Dezvoltarea
acestei
zoneComuna Reteag, județul BistrițaNăsăud, depinde în mare măsură
de
calitatea
infrastructurii
existente în mod special de
calitatea căilor de comunicație
terestră, adică drumuri respectiv
străzi. Străzile care prezintă tema
prezentei documentații sunt de
importanță majoră pentru comună
acestea fiind importante căI de
comunicare
rutieră,
prin
modernizarea acesteia se va
asigura desfășurarea circulației în
condiții de siguranță șI confort pe
teritoriul comunei.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

59.

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Obiectiv de investiții de interes

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 178 mii lei PT+executie modernizare DJ 172K, Km
1+316-4+875, Comuna Reteag- Branistea,
județul Bistrița- Năsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

local.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Grup Parlamentar PSD

60.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind

Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Obiectiv de investiții de interes
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă local.
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 147 mii lei -

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
drumurile
județene
și PT+executie modernizare DJ 172A, Km Sursa de finanțare:
comunale pentru anul 2021.
26+000--33+000, Chiochis, limita jud. Realocarea din Fondul de rezervă
Cluj .
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

61.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 167 mii lei, PT+executie modernizare DJ 172I, Km
5+500-13+220,
Vita-Tentea,
limita
jud.Cluj (DJ 172A).

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Obiectiv nou de investiții de Se propune respingerea
interes local.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
Sursa de finanțare:
privind
Realocarea din Fondul de rezervă nr.500/2002
a Guvernului, Buget MFP – finanțele publice, Fondul de

Nr.
crt.

62.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

acțiuni generale, 50.01, Anexa Rezervă
Bugetară
la
3/65/01, Capitol 50.01
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
Autori:
unor cheltuieli urgente sau
Deputat Vasile Daniel Suciu
neprevăzute
apărute
în
Deputat Bogdan Gruia Ivan
timpul exercițiului bugetar,
Senator Ioan Denes
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
Grup Parlamentar PSD
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Obiectiv nou de investiții de Se propune respingerea
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă interes local.
amendamentului deoarece
suma 7.852 mii lei finanțare.
sursa de finanțare propusă
Se propune suma de 220 mii lei,
nu poate fi avută în vedere.
Pt+executie -Pod pe DJ 162 , Km 1+520, Sursa de finanțare:
Denumirea
sursei
de
Comuna Teaca, județul Bistrița- Năsăud.
este
eronata.
Realocarea din Fondul de rezervă finantare
a Guvernului, Buget MFP – Potrivit prevederilor Legii
privind
Autori:
acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.500/2002
finanțele publice, Fondul de
Deputat Vasile Daniel Suciu
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
Deputat Bogdan Gruia Ivan

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

63.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 300 mii lei, Pt+executie -Pod pe DJ 172G, Km
44+453, Satu Nou, județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan

Obiectiv nou de investiții de
interes local.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Denumirea
sursei
de
finantare
este
eronata.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Senator Ioan Denes
Grup Parlamentar PSD

64.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Bistrița Năsăud este propusă
suma 7.852 mii lei finanțare.
Se propune suma de 560 mii lei Pt+executie -Pod pe DJ 170, Km
27+725,Comuna Rebra, județul BistrițaNăsăud.
Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu
Deputat Bogdan Gruia Ivan
Senator Ioan Denes

Obiectiv nou de investiții de
interes local.
Sursa de finanțare:
Realocarea din Fondul de rezervă
a Guvernului, Buget MFP –
acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Denumirea
sursei
de
finantare
este
eronata.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Grup Parlamentar PSD

65.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Buzău este propusă suma
de 14.595 mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu - 2.770 mii
lei pentru- Modernizare drumuri de interes
local în comuna Buda (10km), Județul
Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă vedere.Denumirea sursei de
al Guvernului, Bugetul MFP - finantare
este
eronata.
acțiuni generale, 50.01, Anexa Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

66.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Buzău este propusă suma
de 14.595mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 4.500 mii lei
pentru- Modernizare drum comunal DC92
Negoșina- Cănești, Comuna Cănești
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii

Nr.
crt.

67.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Buzău este propusă suma
de 14.595 mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu – 227 mii lei
pentru - Modernizare drumuri locale în
Comuna Murgești, Județul Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Denumirea
sursei
de
este
eronata.
al Guvernului, Bugetul MFP - finantare
acțiuni generale, 50.01, Anexa Potrivit prevederilor Legii
3/65/01, Capitol 50.01
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au

Nr.
crt.

68.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Buzău este propusă suma
de 14.595 mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 13,5 mii lei
pentru - Reabilitare drumuri de interes
comunal în com. Pietroasele, Județul
Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Denumirea
sursei
de
al Guvernului, Bugetul MFP - finantare
este
eronata.
acțiuni generale, 50.01, Anexa Potrivit prevederilor Legii
3/65/01, Capitol 50.01
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,

Nr.
crt.

69.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Buzău este propusă suma
de 14.595 mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 80 mii lei
pentru
- Reabilitare și modernizare
drumuri comunale în comuna Pietroasele,
Județul Buzău
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Denumirea
sursei
de
este
eronata.
al Guvernului, Bugetul MFP - finantare
acțiuni generale, 50.01, Anexa Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de

Nr.
crt.

70.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Buzău este propusă suma
de 14.595 mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 500 mii lei
pentru asfaltare drumuri de interes local
comuna Mărăcineni, Județul Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de

Nr.
crt.

71.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Buzău este propusă suma
de 14.595 mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 137 mii lei
pentru modernizare drum de interes local
DC115, comuna Grebănu, Județul Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
3/65/01, Capitol 50.01
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

72.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

infrastructurii
Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea
pentru județul Timiș este propusă suma de rutiere din localitățile Balint și
14.497 mii lei finanțarea cheltuielilor Bodo, comuna Balint, jud. Timiș.
privind drumurile județene și comunale.
Sursă de finanțare:
Se propune suplimentarea cu suma de Realocare din Fondul de rezervă
13.232 mii lei pentru modernizare străzi în al Guvernului, Bugetul MFP localitățile Balint și Bodo, comuna Balint, acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
jud. Timiș.
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se

Nr.
crt.

73.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

infrastructurii
Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea
pentru județul Timiș este propusă suma de rutiere și creșterea calității vieții
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor locuitorilor din comună.
privind drumurile județene și comunale.
Sursă de finanțare:
Se propune alocarea sumei de 6.850 mii lei Realocare din Fondul de rezervă
pentru modernizarea de străzi în comuna al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
Bara, jud. Timiș
3/65/01, Capitol 50.01
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Denumirea
sursei
de
finantare
este
eronata.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul

Nr.
crt.

74.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de acțiuni generale, 50.01, Anexa
1000 mii lei pentru execuție pod peste râul 3/65/01, Capitol 50.01
Bârzava în localitatea Sângeorge, com.
Birda , jud. Timiș
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Denumirea
sursei
de
finantare
este
eronata.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Nr.
crt.

75.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune suplimentarea cu suma de
1000 mii lei pentru
modernizare și
reabilitare prin asfaltare a străzilor din
Ohaba Forgaci și Sinersig, comuna
Boldur, jud. Timiș
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere și creșterea calității vieții.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică
a
drumurilor”.

Nr.
crt.

76.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune suplimentarea cu suma de
1.377 mii lei - Modernizare străzi și
infrastructură rutieră infrastructură rutieră
în comuna Cărpiniș, localitatea Cărpiniș și
Iecea Mica, jud. Timiș
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

77.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea traficului rutier și a
aspectului comunei Cărpiniș.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea

infrastructurii

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Denumirea
sursei
de
finantare este eronata.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea

Nr.
crt.

78.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

pentru județul Timiș este propusă suma de rutiere în comuna Costeiu, județul
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor Timiș
privind drumurile județene și comunale
Sursă de finanțare:
pentru anul 2021
Realocare din Fondul de rezervă
Se propune suplimentarea cu suma de 900 al Guvernului, Bugetul MFP mii lei pentru modernizare străzi în acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.
comuna Coșteiul, jud. Timiș

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
Autori:
unor cheltuieli urgente sau
Sebastian Răducanu – senator PSD
neprevăzute
apărute
în
Eugen Dogariu – senator PSD
timpul exercițiului bugetar,
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
pentru care ordonatorii
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
principali de credite nu au
Grupul parlamentar PSD
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune suplimentarea cu suma de Investițiile sunt necesare pentru Se propune respingerea
10.000 mii lei pentru modernizare străzi în îmbunătățirea
infrastructurii amendamentului deoarece
comuna Giroc, Timiș
rutiere.
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.

Nr.
crt.

79.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică
a
drumurilor”.
Denumirea
sursei
de
finantare este eronata.
Se propune suplimentarea cu suma de Investițiile sunt necesare pentru Se propune respingerea
infrastructurii amendamentului deoarece
9000 mii lei pentru proiectul de investiții: îmbunătățirea
sursa de finanțare propusă
„Asfaltare străzi” în comuna Giroc, Timiș rutiere.
nu poate fi avută în vedere.
Autori:
Potrivit prevederilor Legii
Sursă de finanțare:

Nr.
crt.

80.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de acțiuni generale, 50.01, Anexa
15.000 mii lei pentru asfaltare străzi în 3/65/01, Capitol 50.01.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

comuna Iecea Mare, jud. Timiș
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

81.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de acțiuni generale, 50.01, Anexa
2.022 mii lei pentru reabilitare DC100 3/65/01, Capitol 50.01.
Margina-Coșteiul de Sus, comuna
Margina, județul Timiș

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

82.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma 8.401 acțiuni generale, 50.01, Anexa
mii lei pentru modernizare străzi prin 3/65/01, Capitol 50.01.
asfaltare
în
localitățile
Breazova,
Nemeșești, Coșteiul de Sus, Zorani, Groși
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

83.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de acțiuni generale, 50.01, Anexa
8.414 mii lei pentru reabilitare drum 3/65/01, Capitol 50.01.
comunal DC30, reabilitare pod peste
Aranca și construire pistă de biciclete între
Periam și Periam-Port, județul Timiș
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Grupul parlamentar PSD

84.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de acțiuni generale, 50.01, Anexa
30.974 mii lei pentru modernizare străzi 3/65/01, Capitol 50.01.
rurale în localitatea Peciu Nou și Diniaș,
comuna Peciu Nou, județul Timiș
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de

Nr.
crt.

85.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de acțiuni generale, 50.01, Anexa
5.000 mii lei pentru proiectul de investiții 3/65/01, Capitol 50.01.
„Reabilitare DC 96 Ohaba LungăDubești”, comuna Ohaba Lungă, județ
Timiș
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

86.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de acțiuni generale, 50.01, Anexa
5.000 mii lei pentru amenajare trotuare în 3/65/01, Capitol 50.01.
localitățile comunei Ohaba Lungă, județ
Timiș
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se

Nr.
crt.

87.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de 520 acțiuni generale, 50.01, Anexa
mii lei pentru întreținere și reparații podețe 3/65/01, Capitol 50.01.
în
localitatea
Nitchidorf,
comuna
Nitchidorf, județul Timiș
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în

Nr.
crt.

88.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
rutiere.

infrastructurii

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de 600 acțiuni generale, 50.01, Anexa
mii lei pentru amenajare trotuare în 3/65/01, Capitol 50.01.
localitatea Blajova, comuna Nitchidorf,
județul Timiș
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

89.

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea

infrastructurii

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

pentru județul Timiș este propusă suma de rutiere.
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
pentru anul 2021
al Guvernului, Bugetul MFP Se propune suplimentarea cu suma de 520 acțiuni generale, 50.01, Anexa
mii lei pentru întreținere și reparații 3/65/01, Capitol 50.01.
trotuare în localitatea Nitchidorf, comuna
Nitchidorf, județul Timiș
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

90.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea
infrastructurii Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
drumurile
județene
și pentru anul 2021
comunale pentru anul 2021
Se propune suplimentarea cu suma de
8.385 mii lei pentru modernizare străzi
rurale în comuna Nitchidorf, județul Timiș
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

91.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021
Se propune suplimentarea cu suma de

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea
infrastructurii Se propune respingerea
rutiere asupra căreia nu s-a amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
intervenit până în prezent.
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
Sursă de finanțare:
nr.500/2002
privind
Realocare din Fondul de rezervă finanțele publice, Fondul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

1.500
mii
lei
pentru al Guvernului, Bugetul MFP reabilitarea/modernizarea
străzilor, acțiuni generale, 50.01, Anexa
trotuarelor din localitatea Crivina, județul 3/65/01, Capitol 50.01.
Timiș.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

92.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.

Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere și creșterea calității vieții
locuitorilor din comuna Pesac,
jud. Timiș.

Sursă de finanțare:
Se propune suplimentarea cu suma de Realocare din Fondul de rezervă
10.260 mii lei pentru modernizare drumuri al Guvernului, Bugetul MFP de interes local în comuna Pesac, jud. acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Timiș.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

93.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu suma de
14.000 mii lei pentru modernizare străzi în
localitatea Racovița si satele aparținătoare
în comuna Racovița, jud. Timiș.
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD

Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere și creșterea calității vieții
locuitorilor din comuna Racovița,
jud. Timiș.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

94.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu suma de
43.410 mii lei pentru modernizare străzi,
lărgire la 4 benzi strada XXIV-a și
realizare piste și trotuare pe strada XX-a și
strada XXIV-a, realizare trotuare și rigole
și reabilitare podețe, șanțuri și accese în
vatra veche a satului în comuna Sag, jud.
Timiș.
Autori:

Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere și creșterea calității vieții
locuitorilor din comuna Sag, jud.
Timiș.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

95.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

facilităților
Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea
din
comuna
pentru județul Timiș este propusă suma de locuitorilor
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor Sânmihaiu Roman, jud. Timiș.
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Sursă de finanțare:
Se propune suplimentarea cu suma de 700 Realocare din Fondul de rezervă
mii lei modernizare străzi in comuna al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
Sanmihaiu Roman, județ Timiș
3/65/01, Capitol 50.01.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se

Nr.
crt.

96.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu suma de
35.500 mii lei pentru realizare trotuare și
asfaltare străzi în comuna Sânpetru Mare,
jud. Timiș.
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere și creșterea calității vieții
locuitorilor din Sânpetru Mare,
jud. Timiș.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit

Nr.
crt.

97.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu suma de
3.670 mii lei pentru modernizare străzi
(asfaltare) cu accese și șanțuri pluviale 1,2
km (proiect existent), decopertat asfalt
existent distrus cu turnare covor asfaltic
nou pe o lungime de 2 km cu accese si
șanțuri pluviale și realizare trotuare cu
pavaj 2 km în comuna Saravale, jud.
Timiș.
Autori:
Sebastian Răducanu – senator PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere și creșterea calității vieții
locuitorilor din comuna Saravale,
jud. Timiș.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Nr.
crt.

98.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere și creșterea calității vieții
locuitorilor
din
localitățile
Honorici, Pădureni, Petroasa Mare
și Visag, comuna Victor Vlad
Delamarina, jud. Timiș.

Se propune suplimentarea cu suma de
32.882 mii lei pentru modernizarea de Sursă de finanțare:
străzi în comuna Victor Vlad Delamarina, Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP jud. Timiș.
acțiuni generale, 50.01, Anexa
Autori:
3/65/01, Capitol 50.01.
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Nr.
crt.

99.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021
Se propune suplimentarea cu suma de
18.000 mii lei pentru realizarea
obiectivului: „Reabilitare/Asfaltare DC 98
– Făget – Bichigi – Povârgina – Bunea
Mare”, orașul Făget, județ Timiș
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Obiectul are o lungime de 12 km,
fiind încadrat ca domeniu public,
conform statutului statut juridic.
Costul estimativ al investiției,
pentru care există D.A.L.I. este
de 18.000.000 RON.
Investiția este necesară pentru
îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere din localitate și pentru
facilitarea rutelor de transport.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.

Nr.
crt.

100.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este propusă suma de
14.497mii lei finanțarea cheltuielilor
privind drumurile județene și comunale
pentru anul 2021

În urma implementării proiectului
de apă – canal în parteneriat cu
Aquatim, străzile orașului Făget
au fost reabilitate doar parțial.
Proiectul trebuie dus la bun
sfârșit, iar locuitorii din Făget să
beneficieze de o infrastructură
sustenabilă.
Investiția este necesară pentru
îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere din localitate și pentru
creșterea gradului de confort al
locuitorilor.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă

Se propune suplimentarea cu suma de
8.000
mii
lei
pentru
realizarea
obiectivului: „Reabilitare străzi în orașul
Făget prin lucrări de infrastructură și
asfaltare”, orașul Făget, județ Timiș.
Autori:
Sebastian Răducanu – senator PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

101.

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Se suplimentează sumele defalcate din Consiliul Județean Dolj are în
Sume defalcate din taxa pe TVA pentru Consiliul Județean Dolj cu execuție o serie de proiecte de
valoareadăugatăpentrufinanţar 30.000 mii lei pentru lucrări de reabilitare infrastructură rutieră și imobiliară,

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
eacheltuielilorprivinddrumuril și modernizare infrastructură rutieră și
ejudeţeneşicomunalepentruanu imobiliară, îndeosebi a celor care asigură o
l 2021 şiestimări pe anii 2022- mai bună conectivitate cu Bulgaria.
2024
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

care nu pot fi finalizate fără o
suplimentare a sumelor defalcate
din taxa pe valoare adăugată.
Județul Dolj are 1100 km de
drumuri județene și 800 km de
drumuri comunale pentru care
sumele alocate nu acoperă
necesarul pentru întreținerea,
reabilitarea
și
modernizarea
acestora.
Dintre proiectele de infrastructură
rutieră sunt de subliniat cele
privind reabilitarea punctului de
trecere frontieră de la Bechet si
DJ-MN : BET- CON, ROBG-375
care va asigura o mai bună
conectivitate între Județul Dolj și
Județul Montana din Bulgaria.
Contractele sunt în execuție și fără
alocarea
acestor
fonduri
finalizarea proiectelor va fi mult
întârziată. Din suma de 30.000 mii
lei va fi executată și modernizarea
DJ 652 B, DN 65C Călinești –
limita Județului Olt.

nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.0
102.

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Se suplimentează sumele defalcate din La Anexa 6, pentru anul 2021, in Se propune respingerea
Sume defalcate din TVA TVA pentru finanțarea cheltuielilor proiectul de buget pentru Județul amendamentului deoarece

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
pentrufinanțareacheltuielilorpr privind drumurile județene și comunale
ivinddrumurilejudețeneșicomu din Județul Dolj cu 15.000 mii lei
nale
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Dolj este prevăzută suma de
17155 mii lei în anul 2021 pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale.
Având în vedere starea drumurilor
precum și proiectele de investiții
ce urmează a fi operaționale în
anul 2021, suma alocată este total
insuficientă.
Suma
alocată
suplimentar va asigura totodată și
constituirea contribuției proprii a
unor
UAT-uri,
respectiv
contribuția lor publică,
la
proiectele
de
infrastructură
finanțate din fonduri europene
nerambursabile.

sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.

Sursa de finanțare: majorarea
sumei totale prevăzute la Anexa
nr. 6, conform amendamentului de
la art. 4 lit. (c)

103.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufinanța
reacheltuielilorprivinddrumuri
lejudețeneșicomunalepentruan
ul 2021

Se suplimentează bugetul de stat - Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021 cu suma de 1583,1 mii lei
pentru proiectul „Sistem integrat de
mobilitate urbană durabilă în orașul
Segarcea, județ Dolj: amenajare piste de
biciclete și infrastructură pietonală,
modernizare cale rutieră pe care circulă
transportul public, amenajare autobază și

Îmbunătățirea nivelului de trai al Se propune respingerea
locuitorilor din oraș.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
privind
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
acțiunigenerale,
50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
3/65/01, Capitol 50.01
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

104.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

stații de autobuz”.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Se suplimentează Bugetul de Stat – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021 cu suma de 19.735 mii lei
pentru „Modernizare drumuri de interes
local în orașul Segarcea, județul Dolj”
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD

Îmbunătățirea nivelului de trai al
locuitorilor
din
oraș,
îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii

Nr.
crt.

105.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se suplimentează cu suma 5000 mii lei Îmbunătățireainfrastructuriirutiere Se propune respingerea
pentru - Modernizarestrăzi, asfaltare, .
amendamentului deoarece
pietruirecomunaIndependența,
jud.
sursa de finanțare propusă
Călărași
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Lungimeestimată: 6,6 km
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
Grupparlamentar: PSD
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de

Nr.
crt.

106.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
pentru proiectul Reabilitare drum comunal rutiere.
amendamentului deoarece
Mănăstirea Măriuș, comuna Valea
sursa de finanțare propusă
Vinului, județul Satu Mare.
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
Autori:
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
dispoziția Guvernului se
Grup Parlamentar PSD
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de

Nr.
crt.

107.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei
Se propune respingerea
pentru proiectul Reabilitare drumuri,
Îmbunătățirea infrastructurii
amendamentului deoarece
comuna Craidorolt, județul Satu Mare.
rutiere.
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
Autori:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă nr.500/2002
privind
al Guvernului, Bugetul MFP - finanțele publice, Fondul de
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
acțiuni generale, 50.01, Anexa Rezervă
Bugetară
la
Grup Parlamentar PSD
dispoziția Guvernului se
3/65/01, Capitol 50.01
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

108.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune alocarea sumei de 700 mii lei
pentru proiectul Reabilitare drum în urma
alunecărilor de teren, localitatea Bârsău,
comuna Bârsau, judetul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Reabilitarea infrastructurii rutiere. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP - Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se

Nr.
crt.

109.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune alocarea sumei de 250 mii lei
pentru proiectul Amenajare de trotuare în
localitățile Pomi și Borlești, județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii și
Se propune respingerea
optimizarea condițiilor de trai
amendamentului deoarece
pentru locuitorii din aceste sate.
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
Sursă de finanțare:
privind
Realocare din Fondul de rezervă nr.500/2002
al Guvernului, Bugetul MFP - finanțele publice, Fondul de
acțiuni generale, 50.01, Anexa Rezervă
Bugetară
la
3/65/01, Capitol 50.01
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

110.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

111.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
pentru proiectul Realizarea unei
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
infrastructuri mici în localitatea Pomi,
nu poate fi avută în vedere.
comuna Pomi, județul Satu Mare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
Autori:
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
dispoziția Guvernului se
Grup Parlamentar PSD
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune alocarea sumei de 1.400 mii lei Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea

Nr.
crt.

112.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

pentru proiectul Reabilitare drum comunal
DC 26A Pomi-Seini, comuna Pomi,
județul Satu Mare.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

rutiere.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
Autori:
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
dispoziția Guvernului se
Grup Parlamentar PSD
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Anexa 6 din Bugetul de Stat – Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
Sume defalcate din taxa pe pentru proiectul Reabilitare drumuri
rutiere.
amendamentului deoarece
valoareaadăugatăpentrufinanța comuna Pir, județul Satu Mare.
sursa de finanțare propusă
reacheltuielilorprivinddrumuri
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:

Nr.
crt.

113.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
lejudețeneșicomunalepentruan Autori:
ul 2021
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufinanța
reacheltuielilorprivinddrumuri
lejudețeneșicomunalepentruan
ul 2021

Se propune alocarea sumei de 17.000 mii
lei pentru proiectul Amenajare drumuri
comuna Moftin și satele aparținătoare,
județul Satu Mare.
Autori:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune alocarea sumei de 18.000 mii Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
lei pentru modernizare străzi de interes rutiere.
amendamentului deoarece
local în orașul Negrești-Oaș, județul Satu
sursa de finanțare propusă
Mare.
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
Autori:
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
dispoziția Guvernului se
Grup Parlamentar PSD
utilizează pentru finanțarea
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

114.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

3/65/01, Capitol 50.01

Nr.
crt.

115.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune alocarea sumei de 500 mii lei Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
pentru realizare proiectului Podul lui rutiere.
amendamentului deoarece
Struhala în localitatea Racșa,
sursa de finanțare propusă
com. Racșa, jud. Satu Mare.
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
Autori:
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
3/65/01, Capitol 50.01
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
dispoziția Guvernului se
Grup Parlamentar PSD
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,

Nr.
crt.

116.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
pentru modernizare drumuri
rutiere.
amendamentului deoarece
com. Cehal, jud. Satu Mare pe neeligibil
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
Autori:
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
Grup Parlamentar PSD
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,

Nr.
crt.

117.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune alocarea sumei de 20.000 mii
lei pentru construcție15 km de drum în
localitatea Apa, comuna Apa, județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
privind
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
3/65/01, Capitol 50.01
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se

Nr.
crt.

118.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii
lei pentru infrastructura rutieră in comuna
Medieșu Aurit, județul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit

Nr.
crt.

119.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune alocarea sumei de 650 mii lei
pentru reabilitare drum comunal intre
localitățile Gerăușa- Sărătura, oraș Ardud ,
județul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Nr.
crt.

120.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
privind drumurile judeţene
şi comunale pentru anul
2021 şi estimări pe anii 20222024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune suplimentarea cu 17.976,38
mii lei a sumelor pentru judetul Alba, în
vederea realizării obiectivului
„Modernizare drumuri și străzi în
comuna Ciuruleasa, județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul
parlamentar
PSD
Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul vizează modernizarea
străzilor din comuna Ciuruleasa.
Realizarea acestui proiect de
investiții va crea condiții mai bune
pentru desfășurarea activităților
economice și va facilita accesul
mai facil al copiilor la educație.

Camera Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Nr.
crt.

121.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
privind drumurile judeţene
şi comunale pentru anul
2021 şi estimări pe anii 20222024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune suplimentarea cu 27.066,98
mii lei a sumelor pentru judetul Alba în
vederea realizării obiectivului
„Modernizare drumuri comunale și
vicinale în comuna Ciuruleasa, județul
Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul
parlamentar
PSD
Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul vizează modernizarea
străzilor din comuna Ciuruleasa.
Realizarea acestui proiect de
investiții va crea condiții mai bune
pentru desfășurarea activităților
economice și va facilita accesul
mai facil al copiilor la educație.

Sursa de finanțare: bugetul de
Camera stat, realocare din Fondul de
Rezervă, Buget MFP - Acțiuni
Generale, cod 50.01 - Anexa nr.
3 / 65 / 01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.

Nr.
crt.

122.

123.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
privind drumurile judeţene
şi comunale pentru anul
2021 şi estimări pe anii 20222024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se propune suplimentarea cu 699,36 mii
lei a sumelor pentru judetul Alba în
vederea realizării obiectivului
„Modernizare străzi secundare, oraș
Abrud, județul Alba”

Această investiție are ca scop
armonizarea
investițiilor
în
infrastructura rutieră locală în
vederea dezvoltării echitabile a
localității.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
Autori:
Sursa de finanțare: bugetul de finanțele publice, Fondul de
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Bugetară
la
stat, realocare din Fondul de Rezervă
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Rezervă,
Buget
MFP
- dispoziția Guvernului se
Grupul
parlamentar
PSD
Camera AcțiuniGenerale, cod 50.01 - utilizează pentru finanțarea
Deputaților
Anexa nr. 3 / 65 / 01
unor cheltuieli urgente sau
Grupul parlamentar PSD Senat
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune suplimentarea cu 229,08 mii Această investiție are ca scop Se propune respingerea
Anexa 6
armonizarea
investițiilor
în amendamentului deoarece
SUME defalcate din taxa pe lei a sumelor pentru judetul Alba
infrastructura rutieră locală în sursa de finanțare propusă
valoarea adăugată pentru În vederea realizăriiobiectivului

Nr.
crt.

124.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
finanţarea
cheltuielilor „Reabilitare strada Soharu, oraș Abrud, vederea dezvoltării echitabile a
localității.
privind drumurile judeţene județul Alba”
și comunale pentruanul 2021
Sursa de finanțare: bugetul de
şi estimări pe anii 2022-2024 Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
stat, realocare din Fondul de
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Rezervă, Buget MFP - Acțiuni
Grupul
parlamentar
PSD
Camera Generale, cod 50.01 - Anexa nr.
Deputaților
3 / 65 / 01
Grupul parlamentar PSD Senat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
privind drumurile judeţene
și comunale pentru anul

Se propunesuplimentarea cu 12.000,00
mii lei a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului
„Asfaltarestrăziînlocalitățileaprținătoar
eCisteiu
de
Mureș,
MicoșlacașiRăzboieni-Cetate, orașOcna-

Proiectul
vizează
asfaltarea
tuturor străzilor din cele trei
localități
aparținătoare
ce
însumează peste 2.500 de
locuitori, cu un total de
aproximativ 12 km de strazi

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind

Nr.
crt.

125.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
2021 şi estimări pe anii 2022- Mureș, județul Alba”
2024
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul
parlamentar
PSD
Camera
Deputaților
Grupulp arlamentar PSD Senat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
privind drumurile judeţene
şi comunale pentru anul
2021 şi estimări pe anii 20222024

Se propune suplimentarea cu 1.400,00 mii
lei a sumelor pentru judetul Alba în
vederea realizării obiectivului
„Întreținere infrastructură rutierădrumuri comunale, drumuri vicinale și
străzi, comuna Ciuruleasa, județul
Alba”
Autori:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

neasfaltate. Realizarea acestui
proiect de investiții va crea
condiții
mai
bune
pentru
desfășurarea
activităților
economice și va facilita accesul
mai facil al copiilor la educație.

finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se

Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă, Buget MFP - Acțiuni
Generale, cod 50.01 - Anexa nr.
3 / 65 / 01

Reabilitatrea
străzilor
din
localitate se află într-un proces
complex de modernizare a
orașului. Infrastructura locală a
crescut calitatea vieții în comună,
a facilitat accesul la educație și a
dezvoltat zona din punct de
vedere economic.

Nr.
crt.

126.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
privind drumurile judeţene
şi comunale pentru anul
2021 şi estimări pe anii 20222024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul
parlamentar
PSD
Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat

Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Camera Rezervă, Buget MFP - Acțiuni
Generale, cod 50.01 - Anexa nr.
3 / 65 / 01

Se propune suplimentarea cu 449,04 mii
lei a sumelor pentru judetul Alba în
vederea
realizării
obiectivului
“Reabilitare străzi în orașul Teiuș,
județul Alba (20 de străzi)”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul
parlamentar
PSD
Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Reabilitatrea străzilor din orașul
Teiuș se află într-un proces
complex de modernizare a
orașului. Infrastructura locală a
crescut calitatea vieții în oraș, a
facilitat accesul la educație și a
dezvoltat zona din punct de
vedere economic.

Camera Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă, Buget MFP - Acțiuni

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

127.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanţarea
cheltuielilor
privind drumurile judeţene
şi comunale pentru anul
2021 şi estimări pe anii 20222024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune suplimentarea cu 1354,7 mii
lei a sumelor pentru judetul Alba în
vederea
realizării
obiectivului
“Modernizare drumuri locale în
Comuna Bucium etapa a 2-a, județul
Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul
parlamentar
PSD
Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat

Camera

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Generale, cod 50.01 - Anexa nr.
3 / 65 / 01

timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au

Proiectulvizeazămodernizareadru
murilor locale pentruaproximativ
1.500
de
cetățeni
din
comunaBucium, județul Alba.
Obiectivulinvestițieiestecreșterean
ivelului de trai, atragerea de
investiții
private
șifacilitareaaccesului
la
educațiepentrucopiii din comună.
Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 -

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Anexa nr. 3 / 65 / 01

128.

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep
entruanul 2021 şiestimări pe
anii 2022-2024

Se propunesuplimentarea cu 2826,52 mii
lei a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului“Reabilitar
e drum comunal DC 306 Ciugud - Daia
Romana, județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Camera

Obiectivulinvestiției
face
legăturadintrelocalitățileCiugudși
Daia Romana (L = 3.3 km)
deservindpeste 2.000 de locuitori.
ComunaCiugudeste
o
localitateaflatăîntr-o
continuăexpansiuneeconomică,
investițiafiindvitalăpentrucontinua
readezvoltării.
Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la

Nr.
crt.

129.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep
entruanul 2021 şiestimări pe
anii 2022-2024

Se propunesuplimentarea cu 6.284 mii lei
a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului“Moderniz
areinfrastructurărutierăîncomunaCrică
u, județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectulvizeazămodernizareasiste
muluirutier din comunaCricău,
județul Alba. Acestproiect de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 2.000 de cetățeni.

Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Camera Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare

Nr.
crt.

130.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufinanţa
reacheltuielilorprivinddrumuri
lejudeţeneşicomunalepentruan
ul 2021 şiestimări pe anii
2022-2024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propunesuplimentarea cu 504,84 mii
lei
pentrujudetul
Alba,
învederearealizăriiobiectivului“Moderniz
arestrăzișidrumuriîncomunaCricău,
județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectulvizeazămodernizareasiste
muluirutier din comunaCricău,
județul Alba. Acestproiect de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 2.000 de cetățeni.

Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Camera Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege

Nr.
crt.

131.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep
entruanul 2021 şiestimări pe
anii 2022-2024

Se propunesuplimentarea cu 1284,9 mii
lei a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului“Moderniz
aredrumuriîncomuna Poiana Vadului,
județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectulvizeazămodernizareadru
murilor din comuna Poiana
Vadului,
județul
Alba.
Acestproiect
de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 2.000 de cetățeni.
Menționămcăînprezentdrumurile
sunt
apropeimpracticabileîngreunângac
Camera cesulcopiilor
la
școalăsaudeplasareacetățenilorînc
az de urgențăcătrespitale.
Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul

Nr.
crt.

132.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep
entruanul 2021 şiestimări pe
anii 2022-2024

Se propunesuplimentarea cu 552,94 mii
lei a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului“Moderniz
areinfrastructurărutieră,
comuna
Poiana Vadului, județul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectulvizeazămodernizareasiste
muluirutier din comuna Poiana
Vadului,
județul
Alba.
Acestproiect
de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 2.000 de cetățeni.

Sursa de finanțare: bugetul de
Camera stat, realocare din Fondul de
Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

133.

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep
entruanul 2021 şiestimări pe
anii 2022-2024

Se propunesuplimentarea cu 400,00 mii
lei a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului“Moderniz
arestrăzișidrumuriîncomunaȘibot,
județul Alba”

134.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
Autori:
finanțele publice, Fondul de
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Rezervă
Bugetară
la
Senator Călin-Gheorghe Matieș
dispoziția Guvernului se
Grupulparlamentar
PSD
utilizează pentru finanțarea
Deputaților
unor cheltuieli urgente sau
Grupulparlamentar PSD Senat
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
Sursa de finanțare: bugetul de pentru care ordonatorii
stat, realocare din Fondul de principali de credite nu au
Rezervă,
Buget
MFP
- credite bugetare aprobate,
AcțiuniGenerale, cod 50.01 - astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
Anexa nr. 3 / 65 / 01
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se
propunesuplimentarea
cu
430,00
mii
Proiectulvizeazămodernizareadru
Se propune respingerea
Anexa 6
murilor din comunaVidra, județul amendamentului deoarece
SUME defalcate din taxa pe lei a sumelorpentrujudetul Alba
Proiectulvizeazămodernizareadru
murilor din comunaȘibot, județul
Alba.
Acestproiect
de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 3.000 de cetățeni.
Menționămcăînprezentdrumurile
sunt
apropeimpracticabileîngreunângac
cesulcopiilor
la
Camera școalăsaudeplasareacetățenilorînc
az de urgențăcătrespitale.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep
entruanul 2021 şiestimări pe
anii 2022-2024

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

învederearealizăriiobiectivului“Moderniz
aredrumuriinterioare,
comunaVidrajudețul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Alba.
Acestproiect
de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 2.000 de cetățeni.
Menționămcăînprezentdrumurile
sunt
apropeimpracticabileîngreunângac
cesulcopiilor
la
Camera școalăsaudeplasareacetățenilorînc
az de urgențăcătrespitale.
Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

135.

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep

Se propunesuplimentarea cu 270,00 mii
lei a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului“Refacere
drum comunal D.C. 191 LuncaVeseștiCuldești-Runc-Ponorel, comunaVidra,

Proiectulvizeazămodernizareadru
murilor din comunaVidra, județul
Alba.
Acestproiect
de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 2.000 de cetățeni.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii

Nr.
crt.

136.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
entruanul 2021 şiestimări pe județul Alba”
anii 2022-2024
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Camera
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Anexa 6
SUME defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentrufina
nţareacheltuielilorprivinddr
umurilejudeţeneşicomunalep
entruanul 2021 şiestimări pe
anii 2022-2024

Se propunesuplimentarea cu 430,00 mii
lei a sumelorpentrujudetul Alba
învederearealizăriiobiectivului“Moderniz
aredrumuriinterioare,
comunaVidrajudețul Alba”
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Menționămcăînprezentdrumurile
sunt
apropeimpracticabileîngreunângac
cesulcopiilor
la
școalăsaudeplasareacetățenilorînc
az de urgențăcătrespitale.

nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la

Sursa de finanțare: bugetul de
stat, realocare din Fondul de
Rezervă,
Buget
MFP
AcțiuniGenerale, cod 50.01 Anexa nr. 3 / 65 / 01

Proiectulvizeazămodernizareadru
murilor din comunaVidra, județul
Alba.
Acestproiect
de
investițiideserveșteîn mod direct
aproximativ 2.000 de cetățeni.
Menționămcăînprezentdrumurile
sunt
apropeimpracticabileîngreunângac

Nr.
crt.

137.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupulparlamentar
PSD
Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

cesulcopiilor
la dispoziția Guvernului se
Camera școalăsaudeplasareacetățenilorînc utilizează pentru finanțarea
az de urgențăcătrespitale.
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
Sursa de finanțare: bugetul de pentru care ordonatorii
stat, realocare din Fondul de principali de credite nu au
Rezervă,
Buget
MFP
- credite bugetare aprobate,
AcțiuniGenerale, cod 50.01 - astfel încât Fondul de
Anexa nr. 3 / 65 / 01
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propunesuplimentarea cu 270,00 mii Proiectulvizeazămodernizareadru Se propune respingerea
Anexa 6
murilor din comunaVidra, județul amendamentului deoarece
SUME defalcate din taxa pe lei a sumelorpentrujudetul Alba
Alba.
Acestproiect
de sursa de finanțare propusă
valoareaadăugatăpentrufina învederearealizăriiobiectivului“Refacere
nţareacheltuielilorprivinddr drum comunal D.C. 191 LuncaVesești- investițiideserveșteîn mod direct nu poate fi avută în vedere.
umurilejudeţeneşicomunalep Culdești-Runc-Ponorel, comunaVidra, aproximativ 2.000 de cetățeni. Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
Menționămcăînprezentdrumurile
entruanul 2021 şiestimări pe județul Alba”
sunt
finanțele publice, Fondul de
anii 2022-2024
Autori:
Bugetară
la
apropeimpracticabileîngreunângac Rezervă
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
cesulcopiilor
la dispoziția Guvernului se
Senator Călin-Gheorghe Matieș
școalăsaudeplasareacetățenilorînc utilizează pentru finanțarea
Grupulparlamentar
PSD
Camera az de urgențăcătrespitale.
unor cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

138.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Deputaților
Grupulparlamentar PSD Senat

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 600 mii lei
pentru reabilitarea podului peste Valea
Orevița/Liubcova, comuna Berzasca
Autori:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
Sursa de finanțare: bugetul de pentru care ordonatorii
stat, realocare din Fondul de principali de credite nu au
Rezervă,
Buget
MFP
- credite bugetare aprobate,
AcțiuniGenerale, cod 50.01 - astfel încât Fondul de
Anexa nr. 3 / 65 / 01
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea traficului rutier
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP - Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii

Nr.
crt.

139.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 40 mii lei
pentru reabilitare și modernizare străzi sat
Liubcova, comuna Berzasca, jud CS
Autori:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea traficului rutier în
localitate.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de

Nr.
crt.

140.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 1900 mii lei
pentru modernizare 8 km străzi în comuna
Carasova, jud CS.
Autori:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea
infrastructurii Se propune respingerea
rutiere în cadrul localității.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din fondul de rezerva al Potrivit prevederilor Legii
guvernului, bugetul MFP, acțiuni nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
generale. 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de

Nr.
crt.

141.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 500 mii lei
pentru reabilitare și modernizare drum
vicinal Cărbunari lacul Dracului,
comuna Cărbunari, jud CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea traficului rutier și
pedestru către un obiectiv turistic
mediatizat în județul CarasSeverin.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

142.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 500 mii lei
pentru modernizare străzi și drumuri
comunale
în
comuna
Constantin
Daicoviciu, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea traficului rutier în
cadrul UAT-ului.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se

Nr.
crt.

143.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 500 mii lei
pentru reabilitare și modernizare străzi
comuna Cornea, jud. CS – 500 MII LEI
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea traficului rutier în Se propune respingerea
localitate.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din fondul de rezerva al Potrivit prevederilor Legii
privind
guvernului, bugetul MFP, acțiuni nr.500/2002
generale. 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în

Nr.
crt.

144.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 9000 mii lei
pentru modernizare infrastructură rutieră
comuna Cornereva, jud. CS

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea traficului rutier în
localitate
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

145.

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea traficului rutier în

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea

Nr.
crt.

146.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 2300 mii lei
pentru modernizare drumuri comunale,
etapa 2 comuna Cornereva, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

localitate.

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și

Îmbunătățirea traficului rutier
între cele două localități și
realizarea conexiunii cu dj581
către DN 57 și Serbia fără a fi

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.

Nr.
crt.

147.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
drumurile
județene
și comunale pentru anul 2021.
comunale pentru anul 2021
Se propune suplimentarea cu 450 mii lei
pentru realizare și modernizare drum
comunal DC 78 comuna Dognecea - sat
calina, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 250 lei
pentru asfaltare străzi în comuna Sacu, sat

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

nevoia deplasării până în Reșița.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Îmbunătățirea traficului rutier in
cadrul UAT-ului.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de

Nr.
crt.

148.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Tincova, jud. CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

3/65/01, Capitol 50.01

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 250 mii lei
pentru asfaltare străzi în comuna Sacu, sat
Sălbăgelul Nou, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD

Îmbunătățirea traficului rutier in
cadrul UAT-ului.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Grupul parlamentar PSD

149.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 674 mii lei
pentru modernizare străzi în com. Sasca
Montana, jud. CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traficului rutier în
cadrul localității și către obiective
turistice importante in parcul
național cheile Nerei-Beușnuța.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,

Nr.
crt.

150.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Caraș-Severin este propusă
suma de 8.551 mii lei finanțarea
cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale pentru anul 2021.
Se propune suplimentarea cu 1600 mii lei
pentru modernizare străzi si drumuri
comunale Șopotu Nou (11,6 km), jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea traficului rutier în
cadrul UAT-ului și acces facil
către obiective turistice către
parcul național Cheile NereiBeușnuța și Clisura Dunării
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,

Nr.
crt.

151.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează cu suma de 6000 mii lei Având în vedere faptul că orașul
pentru - Modernizarea străzilor orașului Seini
reprezintă
un
punct
Seini, județul Maramureș
important economic pentru județul
Maramureș,
este
necesară
modernizarea
străzilor
Gheorghe
Deputat PSD,
Doja, Cetății, Petofi Sandor,
Gabriel-Valer ZETEA
Seinel, Valea Satului și Valea
Rodinii pentru a conferi atât
Grup parlamentar PSD
cetățenilor orașului, cât și a celor
care trec pe aici un plus de
confort.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se

Nr.
crt.

152.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 30.000 mii
lei pentru - Reabilitarea străzilor din oraşul
Şomcuta Mare, proiect ce implică atât
refacerea structurii şi asfaltarea străzilor,
cât şi refacerea şanţurilor, rigolelor,
trotuarelor.
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Proiectul a fost demarat în baza
unui contract de finanţare cu
Fondul de Dezvoltare si Investiţii
(FDI) din cadrul Ministerului
Dezvoltării
Regionale
şi
Administraţiei Publice - Comisia
Naţională
de
Strategie
şi
Prognoză,
însă
în
2020,
guvernarea a desfiinţat FDI, iar
lucrările au rămas fără finanţare.

poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Nr.
crt.

153.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 15 000 mii
lei - Reabilitarea străzilor din comuna
Ariniș, județul Maramureș (valoare
proiect)
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Imediat după trecerea iernii sunt
necesare lucrări de intervenție la
partea
carosabilă
pentru
readucerea străzilor la starea
inițială. Astfel, este necesară și
reabilitarea străzilor din comuna
Ariniș.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Nr.
crt.

154.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 2700 mii
lei pentru - Asfaltarea unui drum de 2 km
în comuna Băița de sub Codru, satul
Urmeniș, județul Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Asfaltarea drumului de 2 km din
satul Urmeniș, comuna Băița de
sub Codru, ar crește calitatea
vieții pentru cetățenii din această
comună.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Nr.
crt.

155.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 65 000 mii
lei pentru - Modernizarea și reabilitarea
drumurilor din comuna Bârsana, județul
Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Modernizarea
și
reabilitarea
drumurilor din comuna Bârsana,
locul care găzduiește și celebra
Mănăstire Bârsana, loc de
pelerinaj și atracție turistică în
același timp, ar crește calitatea
vieții atât pentru cetățenii din
această comună, cât și a turiștilor
care trec pe aici.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.

Nr.
crt.

156.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Se suplimentează cu suma de 500 mii lei
pentru - Reabilitarea străzilor care au fost
avariate în timpul procesului de
construcție al rețelei de alimentare cu apă
și canalizare în comuna Bicaz, județul
Maramureș

Drumurile principale și străzile
secundare necesită reabilitare,
deoarece în timpul procesului de
construcție al rețelei de alimentare
cu apă și canalizare acestea au
fost avariate.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
nu este precizată sursa de
finanțare .

Se suplimentează cu suma de 47.000 mii Proiectul a urmărit identificarea
lei pentru - Asfaltarea străzilor din comuna unei soluții tehnice optime pentru
Bocicoiu Mare, judetul Maramureș
asigurarea condițiilor necesare
desfășurării circulației rutiere în
siguranță și confort. În acest sens
Deputat PSD,
s-a ales varianta reabilitării
Gabriel-Valer ZETEA
străzilor, avându-se în vederea
Grup parlamentar PSD
realizării următoarelor lucrări:
- suprafața carosabilă cu acoperire
asfaltică, lungime 7.8 km;

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD
157.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Obiective:
1.
Amplasamentul
lucrărilor
propuse se află în Romania,
regiunea
Nord-Nord-Vest,
comuna Bociociu Mare, județul
Maramures.
2. Străzile de interes local sunt
situate în Comuna Bocicoiu Mare,
Jud. Maramureș.
Sursa de finanțare:

Nr.
crt.

158.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 487 mii lei
pentru - Finanțarea Podului Drumul din
Șesuri, localitatea Ungureni, comuna
Cupșeni, județul Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Având în vederea necesitatea
traversării unei zone care necesită
un pod, cetățenii comunei Cupșeni
au nevoie de finanțarea Podului
Drumul din Șesuri pentru un acces
mai facil la proprietăți și zone
agricole.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Nr.
crt.

159.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 487 mii lei
pentru - Finanțarea Podului de pe strada
Ruani, loc. Libotin, comuna Cupșeni,
județul Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Având în vederea necesitatea
traversării unei zone care necesită
un pod, cetățenii comunei Cupșeni
au nevoie de finanțarea Podului de
pe strada Ruani, localitatea
Libotin, pentru un acces mai facil
la proprietăți și zone agricole.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Nr.
crt.

160.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 827 mii lei
pentru - Asfaltarea străzii principale din
Costeni,
comuna
Cupșeni,
județul
Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Cetățenii din localitatea Costeni,
comuna Cupșeni, își doresc
drumuri asfaltate pentru a nu-și
mai avaria automobilele din cauza
impractibilității lor. Mai mult,
printr-o astfel de lucrare ar crește
calitatea vieții pentru cetățenii din
această comună.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.

Nr.
crt.

161.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează cu suma de
974 mii Cetățenii din localitatea Ungureni,
lei pentru - Asfaltarea DC 54 Ungureni, comuna Cupșeni, își doresc
comuna Cernești, județul Maramureș
drumuri asfaltate pentru a nu-și
mai avaria automobilele din cauza
impractibilității lor. Mai mult,
Deputat PSD,
printr-o astfel de lucrare ar crește
Gabriel-Valer ZETEA
calitatea vieții pentru cetățenii din
Grup parlamentar PSD
această comună.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

162.

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Se suplimentează cu suma de 974 mii lei Cetățenii din localitatea Libotin,
Sume defalcate din taxa pe pentru Asfaltarea străzi Ruani, loc. comuna Cupșeni, își doresc
valoarea adăugată pentru Libotin,
comuna
Cupșeni,
județul drumuri asfaltate pentru a nu-și

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
finanțarea cheltuielilor privind Maramureș
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

163.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

mai avaria automobilele din cauza
impractibilității lor. Mai mult,
printr-o astfel de lucrare ar crește
calitatea vieții pentru cetățenii din
această comună.

nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Se suplimentează cu suma de 11 101 mii Mai multe drumuri comunale din
lei pentru Reabilitarea străzilor din comuna
Gârdani
necesită
comuna Gârdani, județul Maramureș
reabilitare. Mai ales după perioada
de iarnă în care a nins puternic,
acestea au fost afectate, astfel că o
intervenție de amploare și rapidă
Deputat PSD,

Nr.
crt.

164.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

este urgentă a avea loc.

Se suplimentează cu suma de 14.000 mii
lei pentru - Modernizarea străzilor de
interes local din Pribilești, Mogoșești și
Hideaga, din comuna Satulung, județul
Maramureș

Comuna Satulung din județul
Maramureș necesită bani de la
bugetul
național
pentru
modernizarea străzilor de interes
local din Pribilești, Mogoșești și
Hideaga.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se

Nr.
crt.

165.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

al Guvernului, Bugetul MFP - utilizează pentru finanțarea
acțiuni generale, 50.01, Anexa unor cheltuieli urgente sau
3/65/01, Capitol 50.01
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se suplimentează cu suma de 16000 mii Comuna Satulung din județul Se propune respingerea
lei pentru - Modernizarea drumurilor Maramureș necesită bani de la amendamentului deoarece
comunale din comuna Satulung, județul bugetul
național
pentru sursa de finanțare propusă
modernizarea
unor
drumuri nu poate fi avută în vedere.
Maramureș
comunale din localitate.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
Deputat PSD,
finanțele
publice,
Fondul
de
Sursa de finanțare:
Gabriel-Valer ZETEA
Realocare din Fondul de rezervă Rezervă
Bugetară
la
Grup parlamentar PSD
al Guvernului, Bugetul MFP - dispoziția Guvernului se
acțiuni generale, 50.01, Anexa utilizează pentru finanțarea
3/65/01, Capitol 50.01
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

166.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează cu suma de 16000 mii Finanțare DS 3 pentru comuna
lei pentru 8000 mii lei pentru - Finanțare Săcălășeni din județul Maramureș
DS 3 pentru comuna Săcălășeni din județul
Maramureș
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP Deputat PSD,
acțiuni generale, 50.01, Anexa
Gabriel-Valer ZETEA
3/65/01, Capitol 50.01
Grup parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au

Nr.
crt.

167.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează cu suma de 25000 mii Finanțare DS 4 pentru comuna
lei pentru - Finanțare DS 4 pentru comuna Săcălășeni din județul Maramureș
Săcălășeni din județul Maramureș
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
Deputat PSD,
al Guvernului, Bugetul MFP Gabriel-Valer ZETEA
acțiuni generale, 50.01, Anexa
Grup parlamentar PSD
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la

Nr.
crt.

168.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează cu suma de 15.000 mii Comuna
Șieu
din
județul
lei pentru - Asfaltarea mai multor străzi Maramureș necesită bani de la
din comuna Șieu, județul Maramureș
bugetul național pentru Asfaltarea
mai multor străzi din localitate.
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
Grup parlamentar PSD
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare

Nr.
crt.

169.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează cu suma de 1650 mii lei Comuna
Șieu
din
județul
pentru - Construirea de poduri și podețe în Maramureș necesită bani de la
comuna Șieu, județul Maramureș)
bugetul
național
pentru
Construirea de poduri și podețe în
localitate.
Deputat PSD,
Sursa de finanțare:
Gabriel-Valer ZETEA
Realocare din Fondul de rezervă
Grup parlamentar PSD
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege

Nr.
crt.

170.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează cu 450 mii lei pentru
proiectul
privind
modernizarea
și
reabilitarea 6 km de străzi din comuna
Vadu Izei, județul Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Comuna Vadu Izei din județul
Maramureș necesită bani de la
bugetul
național
pentru
cofinanțarea proiectului privind
modernizarea și reabilitarea 6 km
de străzi din localitate.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul

Nr.
crt.

171.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează cu 1072 mii pei pentru –
finanțarea
proiectului
privind
modernizarea drumurilor comunale (11
străzi) în comuna Vadu Izei, județul
Maramureș
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Comuna Vadu Izei din județul
Maramureș necesită bani de la
bugetul
național
pentru
cofinanțarea proiectului privind
modernizarea
drumurilor
comunale
(11
străzi)
din
localitate.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

172.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

173.

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Anexa 6 din Bugetul de Stat – Se suplimentează cu suma de 196 mii lei Comuna Valea Chioarului din Se propune respingerea
Sume defalcate din taxa pe pentru - proiect reabilitare drumuri în județul Maramureș necesită bani amendamentului deoarece
Se suplimentează cu 2523 mii lei pentru - Comuna Vima Mică din județul
Modernizarea drumului comunal DC42, în Maramureș necesită bani de la
comuna Vima Mică, județul Maramureș
bugetul
național
pentru
modernizarea drumului comunal
DC42 care trece prin localitate.
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Nr.
crt.

174.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
valoarea adăugată pentru comuna Valea Chioarului,
județul
finanțarea cheltuielilor privind Maramureș
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Se suplimentează cu suma de 15.000 mii
lei pentru - Reabilitarea a două drumuri
comunale (două tronsoane de drum a câte
15 km fiecare) în comuna Oncești, județul
Maramureș

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

de la bugetul național pentru sursa de finanțare propusă
cofinanțare proiect reabilitare nu poate fi avută în vedere.
drumuri în localitate.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Rezervă
Bugetară
la
al Guvernului, Bugetul MFP - dispoziția Guvernului se
acțiuni generale, 50.01, Anexa utilizează pentru finanțarea
3/65/01, Capitol 50.01
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Multe
din
drumurile
din Se propune respingerea
Maramureș necesită reparații sau amendamentului deoarece
investiții. Cele două drumuri sursa de finanțare propusă
comunale au nevoie de reabilitare nu poate fi avută în vedere.
urgentă, ținând cont și de faptul că Potrivit prevederilor Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

localitatea Oncești este stațiune de
interes național, iar numărul
turiștilor care trec pragul zonei
este foarte mare.

nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

175.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează cu suma de 7200 mii lei Comuna Ocna Șugatag are 11
- Modernizare stradală (11 străzi) în străzi, 7,4 km lungime, care
comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș necesită lucrări de modernizare.
Efectuarea lor ar îmbunătăți atât
viața cetățenilor, cât și a turiștilor,
Deputat PSD,
pentru că această zonă reprezintă
Gabriel-Valer ZETEA
un punct important în viața
Grup parlamentar PSD
oamenilor
din
Maramureșul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Istoric.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

176.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează cu suma de 5000 mii lei Comuna Rona de Jos are nevoie
pentru - Modernizare infrastructură rutieră urgentă de lucrări de modernizare
(străzi comunale) în comuna Rona de Jos, pentru infrastructura rutieră.
județul Maramureș
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
Deputat PSD,
al Guvernului, Bugetul MFP Gabriel-Valer ZETEA
acțiuni generale, 50.01, Anexa
Grup parlamentar PSD
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

177.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
15.442 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local, comuna Câmpuri, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii

Nr.
crt.

178.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
1.004 mii lei pentru modernizare DC 200,
Largaseni, comuna Corbița, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de

Nr.
crt.

179.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
20.000 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local, comuna Dumbrăveni,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
privind
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de

Nr.
crt.

180.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
5.418 mii lei pentru modernizare drumuri
comunale și sătești, comuna Fitionești,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP - nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

181.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 555
mii lei pentru reabilitare strada Gârlei și
înființare pistă biciclete, comuna
Gologanu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățirea infrastructurii
Se propune respingerea
rutiere.
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Sursă de finanțare:
Potrivit prevederilor Legii
privind
Realocare din Fondul de rezervă nr.500/2002
al Guvernului, Bugetul MFP - finanțele publice, Fondul de
Bugetară
la
acțiuni generale, 50.01, Anexa Rezervă
dispoziția Guvernului se
3/65/01, Capitol 50.01
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se

Nr.
crt.

182.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
2.458 mii lei pentru asfaltare strada
salcâmilor, comuna Gologanu, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în

Nr.
crt.

183.

184.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
7.464 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local, comuna Jitia, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Se suplimentează bugetul cu suma de

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Îmbunătățirea infrastructurii

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea

Nr.
crt.

185.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

7.000 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local, comuna Mera, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se suplimentează bugetul cu suma de
8.900 mii lei pentru reabilitare drumuri de
interes local, comuna Năruja, județul
Vrancea.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

rutiere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere.
Sursă de finanțare:

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.

Nr.
crt.

186.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
9.000 mii lei pentru lucrări de asfaltare
drumuri și construire 2 punți carosabile
peste râul Zabala pentru cătunele Lunca și
Petrești, Sat Podu Stoica, comuna Năruja,
județul Vrancea.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

187.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
10.000 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local, comuna Nistorești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
3/65/01, Capitol 50.01

Nr.
crt.

188.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se suplimentează bugetul cu suma de
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
3.000 mii lei pentru construire Pod peste
amendamentului deoarece
râul Naruja, legatura sat Vetresti-Herastrau Sursă de finanțare:
sursa de finanțare propusă
- catun Podu Tardei, comuna Nistorești,
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
județul Vrancea.
al Guvernului, Bugetul MFP Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Autor:
Rezervă
Bugetară
la
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,

Nr.
crt.

189.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
18.734 mii lei pentru ranforsare drumuri
comunale, comuna Obrejița, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,

Nr.
crt.

190.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se suplimentează bugetul cu suma de 1000 Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
mii lei pentru modernizare drumuri
amendamentului deoarece
comunale 60 km, comuna Paltin, județul
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Vrancea.
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP nr.500/2002
privind
acțiuni generale, 50.01, Anexa
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Grup Parlamentar PSD
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se

Nr.
crt.

191.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
7.000 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local etapa a II, comuna
Păulești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit

Nr.
crt.

192.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
1.500 mii lei pentru construire pod peste
Pârâul Hăulișca, comuna Păulești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Nr.
crt.

193.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 500
mii lei pentru lucrări de întreținere,
reparații și semnalizare drum comunal DC
70, comuna Păulești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
3/65/01, Capitol 50.01
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Nr.
crt.

194.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
1.500 mii lei pentru modernizare și
asfaltare drum de interes local
(cofinanțare), comuna Poiana Cristei,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.

Nr.
crt.

195.

196.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 270
mii lei pentru modernizare și asfaltare
drum de interes local, comuna Poiana
Cristei, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat – Se suplimentează bugetul cu suma de
Sume defalcate din taxa pe 10.000 mii lei pentru modernizare drumuri
valoarea adăugată pentru de interes local (10 km), comuna Popești,

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP Potrivit prevederilor Legii
acțiuni generale, 50.01, Anexa
nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră. Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:

Nr.
crt.

197.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
finanțarea cheltuielilor privind județul Vrancea.
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
25.000 mii lei pentru modernizare drum
comunal DC 94 Reghiu-Raiuti, comuna
Reghiu, județul Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind

Nr.
crt.

198.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

3/65/01, Capitol 50.01

Se suplimentează bugetul cu suma de
22.500 mii lei pentru modernizare drum
comunal DC 112 Andreiasu de JosUrsoaia, comuna Reghiu, județul Vrancea.

Îmbunătățire infrastructură rutieră

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se

Nr.
crt.

199.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de 200
mii lei pentru modernizarea infrastructurii
rutiere afectate de calamități în cursul
anului 2019, comuna Ruginești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

200.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de 2000 Îmbunătățire infrastructură rutieră
mii lei pentru modernizarea infrastructurii
rutiere, comuna Ruginești, județul
Sursă de finanțare:
Vrancea.
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
3/65/01, Capitol 50.01
Grup Parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa

Nr.
crt.

201.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de 200
mii lei pentru modernizare drumuri de
interes local, comuna Ruginești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
potrivit
bugetară
iar
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea

Nr.
crt.

202.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
5.268 mii lei pentru modernizare drum
comunal DC50 și drumuri locale, comuna
Străoane, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în

Nr.
crt.

203.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
6.970 mii lei pentru modernizare drum
comunal DC47 și străzi locale, comuna
Străoane, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după

Nr.
crt.

204.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
14.712 mii lei pentru reabilitare
infrastructură rutieră – Etapa I, comuna
Tătăranu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul

Nr.
crt.

205.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
14.712 mii lei pentru reabilitare
infrastructură rutieră - Etapa II, comuna
Tătăranu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se

Nr.
crt.

206.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de 949
mii lei pentru reabilitare Drum DC 210,
comuna Tătăranu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități

Nr.
crt.

207.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de
Îmbunătățire infrastructură rutieră
7.500 mii lei pentru modernizare rețele de
drumuri de interes local - Etapa II, comuna Sursă de finanțare:
Valea-Sării, județul Vrancea.
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
3/65/01, Capitol 50.01
Grup Parlamentar PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege

Nr.
crt.

208.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
23.500 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local în comuna Vidra și satele
componente(19,60km), comuna Vidra,
județul Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură rutieră
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă
al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

209.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se suplimentează bugetul cu suma de
1.471 mii lei pentru construire pod peste
râul Valea Seaca, punct Mitoc, comuna
Vârteșcoiu, județul Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Îmbunătățire infrastructură rutieră Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă prin anexa nr/6 nu se
al Guvernului, Bugetul MFP - stabilește
prin
legea
acțiuni generale, 50.01, Anexa bugetară
iar
potrivit

Nr.
crt.

210.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Se suplimentează bugetul cu suma de
2.118 mii lei pentru modernizarea străzilor
Fantanele, Mitoc, Deleanu, Foisor și
Fdt.Maior Gh.Pastia, șanțuri betonate pe
străzile Maior Gh.Pastia, Olanelor,

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

3/65/01, Capitol 50.01

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Îmbunătățire infrastructură rutieră Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă nu poate fi avută în vedere.
al Guvernului, Bugetul MFP - Potrivit prevederilor Legii

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021
Matului, Troitei și Mihai Eminescu,
comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

211.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
19.900 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local și ulițe, comuna
Vrâncioaia, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

acțiuni generale, 50.01, Anexa nr.500/2002
privind
3/65/01, Capitol 50.01
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Îmbunătățire infrastructură rutieră Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă prin anexa nr/6 nu se
al Guvernului, Bugetul MFP - stabilește
prin
legea
acțiuni generale, 50.01, Anexa bugetară
iar
potrivit
3/65/01, Capitol 50.01
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege

Nr.
crt.

212.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Se suplimentează bugetul cu suma de
21.000 mii lei pentru modernizare drumuri
de interes local sate Padureni, Calimanesti,
Haret, orașul Mărășești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Îmbunătățire infrastructură rutieră Se propune respingerea
amendamentului deoarece
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă destinația sumelor alocate
al Guvernului, Bugetul MFP - prin anexa nr/6 nu se
acțiuni generale, 50.01, Anexa stabilește
prin
legea
3/65/01, Capitol 50.01
bugetară
iar
potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Stadiul investiției este următorul :
- este semnat contractul de
proiectare si executie lucrări
nr.1079/08.04.2020;
-este elaborată documentatia
tehnică, dar nu s-a emis ordinul de

lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
destinația sumelor alocate
prin anexa nr/6 nu se
stabilește
prin
legea
bugetară
iar
potrivit

Grup Parlamentar PSD

213.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Alocarea sumei de 9.712 mii lei pentru
realizarea obiectivului „Modernizarea
drumurilor comunale în comuna Bîra,
județul Neamț”
Autori:

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

214.

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și

Alocarea sumei de 800 mii lei pentru
realizarea obiectivului „Modernizarea
drumurilor comunale în comuna Boghicea,
județul Neamț”.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

începere a lucrărilor din lipsă de
finantare.
Sursa de finanțare:
Ministerul
Finanțelor-Acțiuni
Generale, anexa nr. 3/65/02,
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli buget de stat”, Paragraf 50, Titlul
V ”Fonduri de rezervă”, articolul
01 ”Fond de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului”

prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”. Sursa
de finanțare propusă nu
poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii

Investiția este necesară pentru a
crește standardul de viață în
comuna Boghicea. De asemenea,
această investiție va contribui la
creșterea atractivității comunei

Nr.
crt.

215.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
comunale pentru anul 2021
Autori:

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

pentru eventuali investitori.

Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor-Acțiuni
Generale,
anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001
- ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Alocarea sumei de 7.323 mii lei pentru
realizarea
obiectivului
„Modernizare
drumuri comunale, comuna Poienari,
județul Neamț”

Efectuarea acestei investiții este
necesară pentru a oferi o siguranță
mai mare în trafic, dar și pentru
creșterea standardului de viață în
comuna Poienari. În același timp,
modernizarea
infrastructurii
rutiere va contribui la creșterea
economică a comunei.

Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

216.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Grupul parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor-Acțiuni
Generale,
anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001
- ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de
rezervă”, articolul 01 ”Fond de
rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Alocarea sumei de 12.650 mii lei pentru
realizarea
obiectivului
„Modernizare
drumuri comunale si satesti în comuna
Pânceşti, judeţul Neamţ”.

Investiția este necesară pentru a
crește standardul de viață în
comuna Pâncești. De asemenea,
această investiție va contribui la
creșterea atractivității comunei
pentru eventuali investitori.
Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor-Acțiuni
Generale,
anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001
- ”Cheltuieli - buget de stat”,
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de

dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu poate fi avută în vedere.
Potrivit prevederilor Legii
nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Nr.
crt.

217.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 6 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor privind
drumurile
județene
și
comunale pentru anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

rezervă”, articolul 01 ”Fond de neprevăzute
apărute
în
rezervă bugetară la dispoziția timpul exercițiului bugetar,
Guvernului”
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Alocarea sumei de 2.200 mii lei pentru Prin realizarea acestui obiectiv, Se propune respingerea
realizarea obiectivului „Modernizarea comuna Oniceni va deveni mai amendamentului deoarece
drumurilor comunale în comuna Oniceni, atractivă printr-o rețea rutieră sursa de finanțare propusă
județul Neamț”.
modernizată, ceea ce va însemna nu poate fi avută în vedere.
creștere economică și mai multe Potrivit prevederilor Legii
locuri de muncă.
nr.500/2002
privind
Autori:
finanțele publice, Fondul de
Sursa de finanțare: Ministerul Rezervă
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Bugetară
la
Finanțelor-Acțiuni
Generale, dispoziția Guvernului se
Grupul parlamentar PSD
anexa nr. 3/65/02, Capitolul 5001 utilizează pentru finanțarea
- ”Cheltuieli - buget de stat”, unor cheltuieli urgente sau
Paragraf 50, Titlul V ”Fonduri de neprevăzute
apărute
în
rezervă”, articolul 01 ”Fond de timpul exercițiului bugetar,
rezervă bugetară la dispoziția pentru care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Guvernului”

218.

Art. 4 lit. c) din Proiectul legii
Suplimentarea sumelor prevăzute în
bugetului de stat pe anul 2021 Anexa 6 din proiectul Legii bugetului de
stat pe anul 2021 - ” Sume defalcate din
Anexa 6 -”Sume defalcate taxa pe valoarea adăugată pentru
din
taxa
pe
valoarea finanţarea cheltuielilor privind drumurile
adăugată pentru finanţarea judeţene şi comunale pentru anul 2021”cu
cheltuielilor
privind suma de 36.278 mii lei.
drumurile
judeţene
şi
Suma totală necesară la nivelul
comunale pentru anul 2021”
județului Dâmbovița este de 50.000 mii lei
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA pentru anul 2021.
Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

Suplimentarea sumei este
necesară
întrucât
starea
drumurilor județene și comunale
impune lucrări urgente de
reparații,
modernizare
și
reabilitare.
Sursă: Bugetul de stat

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.De asemenea, potrivit
prevederilor art.4, alin.(1),
lit.(c) din proiectul de lege
”repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale se
face de către consiliul
județean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în
funcție de lungimea și starea
tehnică a drumurilor”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale
clasificației
bugetare”.De
asemenea,
potrivit prevederilor Legii

Nr.
crt.

219.

220.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 2.560,75004 mii lei
anul 2021
pentru modernizarea drumurilor de interes
Anexa 6
local în comuna Sita Buzăului, județul
Covasna.
Județul COVASNA

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Suma de 2.560,75004 lei este
necesară
întrucât
valoarea
proiectului s-a majorat conform
prevederilor
OUG
114/2018
privind instituirea unor măsuri în
Autor: senator Ionuț NEAGU
domeniul investițiilor publice și a
unor
măsuri
fiscal-bugetare,
Grupul parlamentar al Alianței pentru modificarea și completarea unor
Unirea Românilor
acte normative și prorogarea unor
termene.

Legea bugetului de stat 2021

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nr.500/2002
privind
finanțele publice, Fondul de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția Guvernului se
utilizează pentru finanțarea
unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute
apărute
în
timpul exercițiului bugetar,
pentru care ordonatorii
principali de credite nu au
credite bugetare aprobate,
astfel încât Fondul de
rezerva
bugetara
la
dispoziția Guvernului nu se
poate utiliza din faza de
elaborare a legii bugetare
anuale.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.

Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Suma se va suplimenta cu 2.649,17394 mii Este
necesară
suma
de Se

propune

respingerea

Nr.
crt.

221.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6
lei pentru îmbunătățirea rețelei de drumuri 2.649,17394 mii lei pentru
Județul COVASNA
de interes local în comuna Barcani, județul cofinanțarea proiectului întrucât
Covasna.
valoarea acestuia s-a majorat
conform
prevederilor
OUG
Autor: Senator Ionuț NEAGU
114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea publice și a măsurilor fiscalRomânilor.
bugetare,
modificarea
şi
completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene.

Legea bugetului de stat 2021
Anexa 6
Județul COVASNA

Suma se va suplimenta cu 2.859,47975 mii
lei pentru modernizare drum comunal
DC22 Barcani, Lădăuți, Km 0+000-6+460,
comuna Barcani, județul Covasna.
Autor: Senator Ionuț Neagu
Grupul parlamentar Alianța pentru Unirea
Românilor.

222.

Legea bugetului de stat 2021

Suma se va completa cu 7.775,498 mii lei

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a de sume între subdiviziuni
cotei
defalcate
din
TVA ale clasificației bugetare”.
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Este
necesară
suma
de Se propune respingerea
2.859,47975 mii lei pentru amendamentului deoarece
cofinantarea proiectului datorită sursa de finanțare propusă
faptului că valoarea proiectului s- nu respectă prevederile
a majorat conform prevederilor art.17 alin.(3^1) din Legea
OUG 114/2018 privind instituirea finanțelor
publice
unor
măsuri
în
domeniul nr.500/2002, cu modificările
investițiilor publice și a măsurilor și completările ulterioare,
fiscal-bugetare, modificarea şi potrivit cărora ”modificarea
completarea unor acte normative creditelor bugetare și/sau de
și prorogarea unor termene.
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a de sume între subdiviziuni
cotei
defalcate
din
TVA ale clasificației bugetare”.
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Este necesară suma de 7.775,498 Se propune respingerea

Nr.
crt.

223.

224.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
Motivația respingerii
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
(numai pt. comisii)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6
pentru modernizarea drumurilor de interes mii lei datorită faptului ca rețeaua amendamentului deoarece
Județul COVASNA
local, din comuna Hăghig, județul actuală de drumuri rutiere necesită sursa de finanțare propusă
Covasna.
îmbunătațiri de urgență.
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
Autor: senator Ionuț NEAGU
finanțelor
publice
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a nr.500/2002, cu modificările
Grupul parlamentar al Alianței pentru cotei
defalcate
din
TVA și completările ulterioare,
Unirea Românilor
prevăzute la articolul 4, litera c) potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
din lege
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 450 mii lei pentru Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
anul 2021
modernizare retea drumuri în satul contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
Anexa 6
Răucești, comuna Răucești -7,16 km, proiectul
modernizare
rețea sursa de finanțare propusă
Județul NEAMȚ
județul Neamț.
drumuri în satul Raucești, comuna nu respectă prevederile
Răucești -7,16 km, județul Neamț. art.17 alin.(3^1) din Legea
Autori: deputat Dumitrina MITREA, Bugetul local nu dispune de suma finanțelor
publice
senator Sorin LAVRIC
necesară cofinanțării.
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
Grupul parlamentar al Alianței pentru Sursa de finanțare:
Unirea Românilor
Majorarea corespunzătoare a creditelor bugetare și/sau de
cotei
defalcate
din
TVA angajament, ca urmare a
prevăzute la articolul 4, litera c) amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
din lege.
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 95 mii lei pentru Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
anul 2021
modernizare drumuri de interes local, contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
Anexa 6
comuna Răucești, județul Neamț.
proiectul pentru modernizare sursa de finanțare propusă
Județul NEAMȚ
drumuri de interes local, comuna nu respectă prevederile
Autori: deputat Dumitrina MITREA, Răucești, județul Neamț. Bugetul art.17 alin.(3^1) din Legea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

senator Sorin LAVRIC
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

225.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 290 mii lei pentru
anul 2021
modernizare străzi în comuna BereștiAnexa 6
Meria, județul Galați
Județul GALAȚI
Autori: deputat Lilian SCRIPNIC, deputat
Sorin-Titus MUNCACIU
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

226.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 534,9 mii lei pentru
anul 2021
modernizare drumuri de interes local în
Anexa 6
comuna Cândești, județul Neamț
Județul NEAMȚ
Autori: senator Sorin LAVRIC, deputat
Dumitrina MITREA
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

local nu dispune de suma necesară finanțelor
publice
cofinanțării.
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a creditelor bugetare și/sau de
cotei
defalcate
din
TVA angajament, ca urmare a
prevăzute la articolul 4, litera c) amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
din lege.
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
proiectul pentru modernizare sursa de finanțare propusă
străzi in comuna Berești-Meria, nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
județul Galați
Bugetul local nu dispune de suma finanțelor
publice
necesară cofinanțării.
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a creditelor bugetare și/sau de
cotei
defalcate
din
TVA angajament, ca urmare a
prevăzute la articolul 4, litera c) amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
din lege.
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
proiectul pentru modernizare sursa de finanțare propusă
drumuri de interes local în nu respectă prevederile
comuna Cândești, județul Neamț
art.17 alin.(3^1) din Legea
Bugetul local nu dispune de suma finanțelor
publice
necesară cofinanțării.
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
Sursa de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri

227.

Legea bugetului de stat 2021,
Anexa 6
Județul VASLUI

Suma se va suplimenta cu 952,326 mii lei Pentru
a
facilita
accesul
pentru modernizare străzi în localitatea locuitorilor la instituțiile statului
Ranzasti, com. Fălciu, jud. Vaslui.
este
necesară
modernizarea
străzilor în localitatea Ranzasti,
Autori: deputat Larisa ENACHI, senator com. Fălciu, jud. Vaslui.
Andrei BUSUIOC
Sursa de finanțare:
Grupul parlamentar al Alianței pentru Majorarea corespunzătoare a
Unirea Românilor
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

228.

Legea bugetului de stat 2021
Anexa 6
Județul VASLUI

Suma se va suplimenta cu 1.170 mii lei Asfaltare drumuri de acces local
pentru asfaltare drumuri de acces local în în com. Fălciu, jud. Vaslui
com. Fălciu, jud. Vaslui
Sursa de finanțare:
Autori: deputat Larisa ENACHI, senator Majorarea corespunzătoare a
Andrei BUSUIOC
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
Grupul parlamentar al Alianței pentru din lege.
Unirea Românilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

229.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 2.513 mii lei pentru
anul 2021
modernizare drum de legătură între satele
Anexa 6
Traian, Braniștea si Vasile Alecsandri,
Județul GALAȚI
comuna Braniștea, județul Galați.

230.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 24.306 mii lei pentru
anul 2021
asfaltare drumuri comuna Braniștea,
Anexa 6
județul Galați.
Județul GALAȚI
Autori: deputat Lilian SCRIPNIC, deputat
Sorin-Titus MUNCACIU

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru modernizare
drum de legătură între satele
Traian, Braniștea si Vasile
Autori: deputat Lilian SCRIPNIC, deputat Alecsandri, comuna Braniștea,
Sorin-Titus MUNCACIU
județul Galați. Bugetul local nu
dispune de suma necesară.
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru asfaltare drumuri
comuna Braniștea, județul Galați.
Bugetul local nu dispune de suma
necesară.

Grupul parlamentar al Alianței pentru Sursa de finanțare:
Unirea Românilor
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

231.

Legea Bugetului de Stat pe Se propune alocarea sumei de 91 mii lei Suma
reprezintă
cuantumul
anul 2021
pentru modernizare drumuri de interes contribuției bugetului local în

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece

Nr.
crt.

232.

233.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6
local în comuna Ștefan cel Mare, județul proiectul pentru modernizare
Județul NEAMȚ
Neamț.
drumuri de interes local în
comuna Ștefan cel Mare, județul
Autori: senator Sorin LAVRIC, deputat Neamț
Dumitrina MITREA
Bugetul local nu dispune de suma
necesară cofinanțării.
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera с)
din lege.

sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru asfaltare strada
Sultanei, Sat Potmeltu, județul
Dolj. Bugetul local nu dispune de

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 2.313,954 mii lei pentru
anul 2021
efectuare de îmbrăcăminți bituminoase
Anexa 6
ușoare pe pietruiri existente, comuna
Județul DOLJ
Sadova, județul Dolj.

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru efectuare de
îmbrăcăminți bituminoase ușoare
pe pietruiri existente, comuna
Sadova, județul Dolj. Bugetul
Autor: deputat Ringo DĂMUREANU
local nu dispune de suma necesară
Grupul parlamentar al Alianței pentru finanțării.
Unirea Românilor

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 380 mii lei pentru
anul 2021
asfaltare strada Sultanei, Sat Potmeltu,
Anexa 6
județul Dolj.
Județul DOLJ
Autor: deputat Ringo DĂMUREANU

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Nr.
crt.

234.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

suma necesară finanțării.
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 267 mii lei pentru
anul 2021
asfaltare strada Plopilor, Sat Mihaiță,
Anexa 6
comuna Coțofenii din Dos, județul Dolj.
Județul DOLJ
Autor: deputat Ringo DĂMUREANU

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru asfaltare strada
Plopilor, Sat Mihaita, județul
Dolj. Bugetul local nu dispune de
suma necesară finanțării.

Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

235.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 1,090 mii lei pentru
anul 2021
lucrări străzi comuna Nufăru, județul
Anexa 6
Tulcea.
Județul TULCEA
Autor:
senator
Valentin-Rică
CIOROMELEA

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru lucrări străzi
comuna Nufăru, județul Tulcea.
Bugetul local nu dispune de suma
necesară cofinanțării.

Grupul parlamentar al Alianței pentru Sursa de finanțare:
Unirea Românilor
Majorarea corespunzătoare a

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea

Nr.
crt.

236.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Legea Bugetului de Stat pe Suma se va suplimenta cu 476 mii lei,
anul 2021
pentru modernizarea infrastructurii rutiere
Anexa 6
în comuna Dămuc, jud. Neamț, DC 205,
Județul NEAMȚ
str. Scursurii, str. Huisurez.
Autor: senator Sorin LAVRIC, deputat
Dumitrina MITREA
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

237.

Legea Bugetului de Stat pe Suma se va suplimenta cu 144 mii lei
anul 2021
pentru reabilitare drumuri comunale
Anexa 6
afectate de pagubele produse în urma
Județul NEAMȚ
calamităților în satele Dămuc și Huisurez,
com. Dămuc, jud. Neamț.
Autor: senator Sorin LAVRIC, deputat
Dumitrina MITREA
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

cotei
defalcate
din
TVA creditelor bugetare și/sau de
prevăzute la articolul 4, litera c) angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
din lege.
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Modernizarea
infrastructurii Se propune respingerea
rutiere în comuna Dămuc, jud. amendamentului deoarece
Neamț, DC 205, str. Scursurii, str. sursa de finanțare propusă
Huisurez
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a nr.500/2002, cu modificările
cotei
defalcate
din
TVA și completările ulterioare,
prevăzute la articolul 4, litera c) potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
din lege.
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a amendamentului deoarece
cotei
defalcate
din
TVA sursa de finanțare propusă
prevăzute la articolul 4, litera c) nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
din lege.
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

238.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 200 mii lei pentru
anul 2021
modernizare străzi și drumuri în comuna
Anexa 6
Șibot și satele componente, județul Alba.
Județul ALBA
Autor: deputat Daniel-Gheorghe RUSU

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru modernizare
străzi și drumuri în comuna Șibot
și satele componente, județul
Alba. Bugetul local nu dispune de
Grupul parlamentar al Alianței pentru suma necesară finanțării.
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

239.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 872 mii lei pentru
anul 2021
obiectivul de investiții “Modernizarea
Anexa 6
rețelei de drumuri de interes local în
comuna Foltești, județul Galați”.
Județul GALAȚI

240.

Legea Bugetului de Stat pe Se propune alocarea sumei de 2.200,9 mii Suma
reprezintă
cuantumul
anul 2021
lei pentru modernizare tramă stradală în contribuției bugetului local în

Obiectivul beneficiază deja de o
finanțare din partea Agenţiei
pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale,
cu
stadiul
de
implementare estimat la 40%.
Bugetul local nu dispune de suma
Autori: deputat Lilian SCRIPNIC, deputat necesară cofinanțării.
Sorin-Titus MUNCACIU
Sursa de finanțare:
Grupul parlamentar al Alianței pentru Majorarea corespunzătoare a
Unirea Românilor
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece

Nr.
crt.

241.

242.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 6
comuna Poarta Albă, sat. Nazarcea și proiectul pentru modernizare
Județul CONSTANȚA
Cartier Zona D, județul Constanța.
tramă stradală în comuna Poarta
Albă, sat. Nazarcea și Cartier
Autor:
senator
Sorin-Cristian Zona D, județul Constanța.
MATEESCU,
senator
Evdochia Bugetul local nu dispune de suma
AELENEI
necesară cofinanțării.
Sursa de finanțare:
Grupul parlamentar al Alianței pentru Majorarea corespunzătoare a
Unirea Românilor
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local pentru
reabilitare îmbrăcăminte drumuri
modernizate
prin
programul
SAPARD în comuna VânătoriNeamț și modernizare rețea de
drumuri de interes local în satele
Lunca și Nemțișor, comuna
Autori: senator Sorin LAVRIC, deputat Vânători Neamț, județul Neamț.
Dumitrina MITREA
Bugetul local nu dispune de suma
necesară cofinanțării.
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 7,210 mii lei pentru Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
anul 2021
modernizare coridor integrat de mobilitate contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
Anexa 6
est-vest – Strada Mihai Viteazu, proiectul pentru modernizare sursa de finanțare propusă
Legea Bugetului de Stat pe Se propune alocarea sumei de 12.228,46
anul 2021
mii lei pentru reabilitare îmbrăcăminte
Anexa 6
drumuri modernizate prin programul
Județul NEAMȚ
SAPARD în comuna Vânători-Neamț și
modernizare rețea de drumuri de interes
local în satele Lunca și Nemțișor, comuna
Vânători Neamț, județul Neamț.

Nr.
crt.

243.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Județul NEAMȚ
Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 3,300 mii lei pentru
anul 2021
regenerare urbană a coridorului secundar
Anexa 6
de mobilitate pe axa est-vest – Etapa I
Județul NEAMȚ
(Bulevardul 9 Mai – Strada Dimitrie
Leonida, Municipiul Piatra Neamț, județul
Neamț.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.
Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
proiectul pentru regenerare urbană sursa de finanțare propusă
a coridorului secundar de nu respectă prevederile
mobilitate pe axa est-vest – Etapa art.17 alin.(3^1) din Legea
I (Bulevardul 9 Mai – Strada finanțelor
publice

coridor integrat de mobilitate estvest – Strada Mihai Viteazu,
Autor: senator Sorin LAVRIC, deputat Municipiul Piatra Neamț, județul
Dumitrina MITREA
Neamț
Bugetul local nu dispune de suma
Grupul parlamentar al Alianței pentru necesară.
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 10,000 mii lei pentru Suma
reprezintă
cuantumul
anul 2021
reorganizare
coridor
principal
de contribuției bugetului local în
Anexa 6
mobilitate urbană pe axa est-vest – proiectul pentru reorganizare
Județul NEAMȚ
Bulevardul
Decebal,
Piața
Mihail coridor iprincipal de mobilitate
Kogălniceanu,
Bulevardul
Traian, urbană pe axa est-vest –
Municipiul Piatra Neamț, județul Neamț.
Bulevardul Decebal, Piața Mihail
Kogălniceanu, Bulevardul Traian,
Municipiul Piatra Neamț, județul
Autor: senator Sorin LAVRIC, deputat Neamț. Bugetul local nu dispune
Dumitrina MITREA
de suma necesară.
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

244.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.
Este
necesară
suma
de Se propune respingerea
8.450,4379127 mii lei cofinantare amendamentului deoarece
datorita faptului că valoarea sursa de finanțare propusă
proiectului s-a majorat conform nu respectă prevederile
prevederilor
OUG
114/2018 art.17 alin.(3^1) din Legea
privind instituirea unor măsuri în finanțelor
publice
domeniul investițiilor publice și a nr.500/2002, cu modificările
măsurilor
fiscal-bugetare, și completările ulterioare,
modificarea şi completarea unor potrivit cărora ”modificarea
acte normative și prorogarea unor creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
termene.
amendamentelor propuse, se
Sursa de finanțare:
face numai prin redistribuiri
Majorarea corespunzătoare a de sume între subdiviziuni
cotei
defalcate
din
TVA ale clasificației bugetare”.
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Este
necesară
suma
de Se propune respingerea
2.068,88873 mii lei cofinantare amendamentului deoarece
datorita faptului că valoarea sursa de finanțare propusă
proiectului s-a majorat conform nu respectă prevederile
prevederilor
OUG
114/2018 art.17 alin.(3^1) din Legea
privind instituirea unor măsuri în finanțelor
publice
domeniul investițiilor publice și a nr.500/2002, cu modificările

Dimitrie Leonida, Municipiul
Piatra Neamț, județul Neamț.
Autor: senator Sorin LAVRIC, deputat Bugetul local nu dispune de suma
Dumitrina MITREA
necesară.
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

245.

Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 8.450,4379127 mii lei
anul 2021
pentru finanțarea „Asfaltare strazi in
Anexa 6
loc.Salicea”.
Județul CLUJ
Autor: deputat Ilie-Alin Coleșa
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

246.

Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 2.068,88873 mii lei
anul 2021
pentru
finanțarea
„Modernizare
Anexa 6
infrastructura rutiera in comuna Caseiu,
Județul CLUJ
judetul Cluj”.
Autor: deputat Ilie-Alin Coleșa

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Nr.
crt.

247.

248.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

Grupul parlamentar al Alianței pentru măsurilor
fiscal-bugetare, și completările ulterioare,
Unirea Românilor
modificarea şi completarea unor potrivit cărora ”modificarea
acte normative și prorogarea unor creditelor bugetare și/sau de
termene.
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
Sursa de finanțare:
face numai prin redistribuiri
Majorarea corespunzătoare a de sume între subdiviziuni
cotei
defalcate
din
TVA ale clasificației bugetare”.
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.
Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 240,39000 mii lei Este necesară suma de 240,39000 Se propune respingerea
anul 2021
pentru
finanțarea
„Reabilitarea, mii lei cofinantare datorita amendamentului deoarece
Anexa 6
faptului că valoarea proiectului s- sursa de finanțare propusă
modernizarea, dotarea
Județul CLUJ
dispensarului medical uman din a majorat conform prevederilor nu respectă prevederile
localitatea Caseiu, comuna Caseiu, OUG 114/2018 privind instituirea art.17 alin.(3^1) din Legea
judetul Cluj”.
unor
măsuri
în
domeniul finanțelor
publice
investițiilor publice și a măsurilor nr.500/2002, cu modificările
fiscal-bugetare, modificarea şi și completările ulterioare,
Autor: deputat Ilie-Alin Coleșa
completarea unor acte normative potrivit cărora ”modificarea
Grupul parlamentar al Alianței pentru și prorogarea unor termene.
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
Unirea Românilor
Sursa de finanțare:
amendamentelor propuse, se
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.
Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 850 mii lei pentru Este necesară suma de 850 mii lei Se propune respingerea
anul 2021
finanțarea „Modernizare infrastructura cofinantare datorita faptului că amendamentului deoarece
Anexa 6
rutiera Săcuieu, jud. Cluj”.
valoarea proiectului s-a majorat sursa de finanțare propusă
Județul CLUJ
conform
prevederilor
OUG nu respectă prevederile
Autor: deputat Ilie-Alin Coleșa
114/2018 privind instituirea unor art.17 alin.(3^1) din Legea
Grupul parlamentar al Alianței pentru măsuri în domeniul investițiilor finanțelor
publice
Unirea Românilor
publice și a măsurilor fiscal- nr.500/2002, cu modificările
bugetare,
modificarea
şi și completările ulterioare,

Nr.
crt.

249.

250.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

completarea unor acte normative potrivit cărora ”modificarea
și prorogarea unor termene.
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
Sursa de finanțare:
amendamentelor propuse, se
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.
Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 480 mii lei pentru Este necesară suma de 480 mii lei Se propune respingerea
anul 2021
finanțarea
„Modernizare
drumuri cofinantare datorita faptului că amendamentului deoarece
Anexa 6
forestiere Săcuieu, jud. Cluj”.
valoarea proiectului s-a majorat sursa de finanțare propusă
Județul CLUJ
conform
prevederilor
OUG nu respectă prevederile
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa
114/2018 privind instituirea unor art.17 alin.(3^1) din Legea
măsuri în domeniul investițiilor finanțelor
publice
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea publice și a măsurilor fiscal- nr.500/2002, cu modificările
Românilor
bugetare,
modificarea
şi și completările ulterioare,
completarea unor acte normative potrivit cărora ”modificarea
și prorogarea unor termene.
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
Sursa de finanțare:
amendamentelor propuse, se
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.
Este necesară suma de 600 mii lei
cofinanțare datorită faptului că
valoarea proiectului s-a majorat
conform
prevederilor
OUG
114/2018 privind instituirea unor
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa
măsuri în domeniul investițiilor
publice și a măsurilor fiscalGrupul Parlamentar Alianța pentru Unirea bugetare,
modificarea
şi
Românilor
completarea unor acte normative

Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 600 mii lei pentru
anul 2021
finanțarea „Modernizare drum de acces
Anexa 6
la Arborele Sequoia”, comuna Săcuieu
Județul CLUJ
județul Cluj.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

și prorogarea unor termene.

creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
Sursa de finanțare:
amendamentelor propuse, se
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.
Este necesară suma de 82,74931
mii lei cofinantare datorita
faptului că valoarea proiectului sa majorat conform prevederilor
OUG 114/2018 privind instituirea
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa
unor
măsuri
în
domeniul
investițiilor publice și a măsurilor
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea fiscal-bugetare, modificarea şi
Românilor
completarea unor acte normative
și prorogarea unor termene.

251.

Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 82,74931 mii lei
anul 2021
pentru
finanțarea
Modernizare
Anexa 6
infrastructura rutiera în comuna Tureni
Județul CLUJ
județul Cluj.

252.

Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 185 mii lei pentru
anul 2021
finanțarea Modernizare infrastructura
Anexa 6
rutiera in comuna Tureni județul Cluj.
Județul CLUJ
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.

Este necesară suma de 185 mii lei
cofinantare datorita faptului că
valoarea proiectului s-a majorat
conform
prevederilor
OUG
114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea publice și a măsurilor fiscal-

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Românilor

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

bugetare,
modificarea
şi și completările ulterioare,
completarea unor acte normative potrivit cărora ”modificarea
și prorogarea unor termene.
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
Sursa de finanțare:
amendamentelor propuse, se
Majorarea corespunzătoare a face numai prin redistribuiri
cotei
defalcate
din
TVA de sume între subdiviziuni
prevăzute la articolul 4, litera c) ale clasificației bugetare”.
din lege.

Este necesară suma 1.000 mii lei
cofinantare datorita faptului că
valoarea proiectului s-a majorat
conform
prevederilor
OUG
114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor
publice și a măsurilor fiscalAutor: Deputat Ilie-Alin Coleșa
bugetare,
modificarea
şi
completarea unor acte normative
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea și prorogarea unor termene.
Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.

Este necesară suma 1.580,95108
mii lei cofinanțare datorită
faptului că valoarea proiectului sa majorat conform prevederilor

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile

253.

Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 1.000 mii lei pentru
anul 2021
finanțarea Modernizare drum forestier
Anexa 6
Soimu-Tina comuna Valea Ierii, judetul
Cluj
Județul CLUJ

254.

Legea Bugetului de Stat pe Se va aloca suma de 1.580,95108 mii lei
anul 2021
pentru Modernizare strazi de pamant in
Anexa 6
Statiunea Muntele Baisorii, comuna
Județul CLUJ
Baisoara, judetul Cluj.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

OUG 114/2018 privind instituirea
unor
măsuri
în
domeniul
investițiilor publice și a măsurilor
Autor: Deputat Ilie-Alin Coleșa
fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative
Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea și prorogarea unor termene.
Românilor
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a
cotei
defalcate
din
TVA
prevăzute la articolul 4, litera c)
din lege.

255.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 650,34 mii lei pentru
anul 2021
construire podețe în localitatea Movila
Anexa 6
Verde, localitatea Tufani, comuna
Independenta, județul Constanța.
Județul CONSTANȚA
Autori: Senator Sorin-Cristian Mateescu
Senator Evdochia Aelenei
Deputat Dănuț Aelenei
Deputat Dumitru-Viorel Focșa
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

256.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 3.142,99 mii lei pentru
anul 2021
modernizare infrastructură rutieră în
Anexa 6
comuna Cricău, județul Alba.

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.

Suma
reprezintă
cuantumul
contribuției bugetului local în
proiectul pentru construire podețe
în localitatea Movila Verde,
localitatea
Tufani,
comuna
Independenta,județul Constanța.
Bugetul local nu dispune de suma
necesară finanțării.

Se propune respingerea
amendamentului deoarece
sursa de finanțare propusă
nu respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a angajament, ca urmare a
cotei
defalcate
din
TVA amendamentelor propuse, se
prevăzute la articolul 4, litera c) face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
din lege.
ale clasificației bugetare”.
Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
proiectul pentru modernizare sursa de finanțare propusă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Județul ALBA

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autor: Deputat Daniel-Gheorghe Rusu
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

257.

Legea Bugetului de Stat pe Se alocă suma de 252 mii lei pentru
anul 2021
modernizare drumuri și străzi în comuna
Anexa 6
Cricău, județul Alba.
Județul ALBA
Autor: Deputat Daniel-Gheorghe Rusu
Grupul parlamentar al Alianței pentru
Unirea Românilor

258.

Art. 4 lit. c) din Proiectul legii
Suplimentarea sumelor prevăzute în
bugetului de stat pe anul 2021 Anexa 6 din proiectul Legii bugetului de
stat pe anul 2021 - ” Sume defalcate din
Anexa 6 -”Sume defalcate taxa pe valoarea adăugată pentru
din
taxa
pe
valoarea finanţarea cheltuielilor privind drumurile
adăugată pentru finanţarea judeţene şi comunale pentru anul 2021”cu
cheltuielilor
privind suma de 36.278 mii lei.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

infrastructură rutieră în comuna nu respectă prevederile
Cricău,județul Alba.
art.17 alin.(3^1) din Legea
Bugetul local nu dispune de suma finanțelor
publice
necesară finanțării.
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a creditelor bugetare și/sau de
cotei
defalcate
din
TVA angajament, ca urmare a
prevăzute la articolul 4, litera c) amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
din lege.
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Suma
reprezintă
cuantumul Se propune respingerea
contribuției bugetului local în amendamentului deoarece
proiectul pentru drumuri și străzi sursa de finanțare propusă
în comuna Cricău,județul Alba.
nu respectă prevederile
Bugetul local nu dispune de suma art.17 alin.(3^1) din Legea
necesară finanțării.
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările
și completările ulterioare,
Sursa de finanțare:
Majorarea corespunzătoare a potrivit cărora ”modificarea
cotei
defalcate
din
TVA creditelor bugetare și/sau de
prevăzute la articolul 4, litera c) angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
din lege.
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.
Suplimentarea sumei este Se propune respingerea
necesară
întrucât
starea amendamentului deoarece
drumurilor județene și comunale sursa de finanțare propusă
impune lucrări urgente de nu respectă prevederile
reparații,
modernizare
și art.17 alin.(3^1) din Legea
reabilitare.
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu modificările

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
drumurile
judeţene
şi
comunale pentru anul 2021”
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Suma totală necesară la nivelul
județului Dâmbovița este de 50.000 mii lei
pentru anul 2021.
Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sursă: Bugetul de stat

Motivația respingerii
(numai pt. comisii)

și completările ulterioare,
potrivit cărora ”modificarea
creditelor bugetare și/sau de
angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse, se
face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni
ale clasificației bugetare”.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021
ANEXA NR.7
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Județul
Tulcea,
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021
Anexa 7/15

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma prevăzută în Suplimentarea sumelor este necesară pentru
anexa 7, pentru județul Tulcea, cu că Județul Tulcea- Consiliul Județean Tulcea
18.935,05 mii lei
are în implementare 21 de investiții finanțate
din fonduri externe nerambursabile, iar
Autor:
instituțiile subordonate și regiile autonome
Vasile Dîncu – senator PSD
de sub autoritatea Consiliului Județean
Tulcea, alte 13 proiecte, pentru care există
contracte de finanțare semnate. Valoarea
contractată a acestor proiecte este de aprox.
298.000 mii euro, iar în perspectivă
intenționăm ca în anul 2021 să inițiem alte
13 cereri de finanțare din fonduri externe
nerambursabile în sumă de 249.862 mii
euro.
Din lista proiectelor ce sunt deja în
implementare, 6 dintre acestea vizează
domeniul sănătății în sumă totală de cca.
53.412 mii euro. Nevoia de investiții în
sistemului sanitar este mai mult decât certă,
cu atât mai mult în condițiile evoluției
situației epidemiologice determinată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Astfel, pentru două proiecte din domeniul
sănătății solicităm alocarea sumei de
18.935,05 mii lei din sume din fondul de
rezerva bugetara la dispozitia guvernului,
distinct față de sumele ce vor fi alocate prin
legea bugetului de stat pe anul curent
respectiv: Eficientizarea energetică a clădirii

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii

Nr.
crt.

2.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa nr. 7 /poziția 39
TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

–Spital TBC Tulcea și Eficientizarea bugetare anuale.
energetică
a
clădirii
–Spital
Boli
Contagioase Tulcea.
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului
Se propune majorarea sumei alocate din Unitatea administrativ-teritorială Județul
TVA pentru echilibrarea bugetului local Vaslui are în implementare în acest moment
al județului Vaslui cu suma de 53.857
un număr de 13 proiecte pentru care
beneficiem
de
fonduri
europene
mii lei.
nerambursabile
Autori: deputaţi Adrian Solomon,
în valoare de peste 293.000.000 lei, pentru
Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei
care avem nevoie urgentă de resurse
Popica şi senator Gabriela Creţu + financiare pentru a asigura cofinanțarea și
Grup parlamentar PSD
prefinanțarea
în
vederea
finalizării
investițiilor începute. La acestea se mai
adaugă și proiectele unităților subordonate
(D.G.A.S.P.C. Vaslui, Muzeul Județean
“Ștefan cel Mare” Vaslui, Spitalul Județean
de
Urgență Vaslui) a căror cofinanțare trebuie
asigurată tot din veniturile proprii ale
consiliului județean.
Instituția a reușit să atragă resursele
financiare pentru o parte din investițiile de
interes public județean, însă pentru
responsabilitățile ce ii revin in perioada
viitoare cu privire la dezvoltarea județului
este necesară o creștere a lichidităților
financiare disponibile la nivelul bugetului
Județului Vaslui.
Astfel, majorarea este necesară pentru
asigurarea finanțării investițiilor din fonduri
propriu
și
respectarea
tuturor

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

angajamentelor, dar și pentru asigurarea de elaborare a legii
cofinanțării tuturor proiectelor cu finanțare bugetare anuale.
externă
nerambursabilă aflate în derulare la nivelul
județului.
Sursa: Fondul
ministrului

3.

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoareadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021

Motivația
respingerii

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este prevăzută
suma totală de 66.204 mii lei, din care
suma de 46.575 mii pentru proiectele de
investiții din Anexa 7/03 lei și 19.629
pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor, orașelor și municipiilor.
Se suplimentează sumele alocate pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor,
orașelor și municipiilor cu suma de
73.000 mii lei, din care 33.000 mii lei
pentru
proiecte de investiții ale
comunelor, orașelor și municipiilor și
40.000 mii lei în vederea asigurării
cofinanțării proiectelor de investiții cu
finanțare din fonduri europene de către
UAT-uri, proiecte incluse în Anexa
7/03.
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

de

rezervă

al

prim-

Din cauza crizei sanitare necesitățile de
funcționare și pentru investiții ale bugetelor
locale din județul Timiș sunt mai mari în
anul 2021 și nu pot fi acoperite din venituri
proprii.
Criza sanitară a redus activitatea multor
agenți economici astfel încât veniturile
bugetare proprii ale comunelor, orașelor și
municipiilor vor fi mai reduse decât în anul
2020.
Cofinanțarea de către bugetele locale pentru
proiectele de investiție finanțate din fonduri
europene nerambursabile se realizează cu
mare dificultate pe deoparte pentru că
veniturile proprii sunt în prezent mult mai
reduse ca urmare a pandemiei, iar pe de altă
parte pentru că foarte multe UAT-uri nu pot
sa apeleze la împrumuturi pentru asigurarea
cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021 reprezintă un
an decisiv pentru implementarea proiectelor
finanțate din fonduri europene din ciclul
bugetar comunitar 2014-2020 este necesară
identificarea de surse publice pentru
asigurarea cofinanțării.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor bugetare
și/sau
de
angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.

Nr.
crt.

4.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoareadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Timiș este prevăzută
suma totală de 66.204 mii lei, din care
suma de 46.575 mii pentru proiectele de
investiții din Anexa 7/03 lei și 19.629
pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor, orașelor și municipiilor.
Se suplimentează sumele alocate pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor,
orașelor și municipiilor cu suma de
73.000 mii lei, din care 33.000 mii lei
pentru
proiecte de investiții ale
comunelor, orașelor și municipiilor și
40.000 mii lei în vederea asigurării
cofinanțării proiectelor de investiții cu
finanțare din fonduri europene de către
UAT-uri, proiecte incluse în Anexa
7/03.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sursa de finanțare: majorarea sumei totale
prevăzute la Anexa nr. 7 cu 73.000 mii lei,
din bugetul MFP – acțiunigenerale.
Din cauza crizei sanitare necesitățile de
funcționare și pentru investiții ale bugetelor
locale din județul Timiș sunt mai mari în
anul 2021 și nu pot fi acoperite din venituri
proprii.
Criza sanitară a redus activitatea multor
agenți economici astfel încât veniturile
bugetare proprii ale comunelor, orașelor și
municipiilor vor fi mai reduse decât în anul
2020.
Cofinanțarea de către bugetele locale pentru
proiectele de investiție finanțate din fonduri
europene nerambursabile se realizează cu
mare dificultate pe deoparte pentru că
veniturile proprii sunt în prezent mult mai
reduse ca urmare a pandemiei, iar pe de altă
parte pentru că foarte multe UAT-uri nu pot
sa apeleze la împrumuturi pentru asigurarea
cofinanțării.
Având în vedere că anul 2021 reprezintă un
an decisiv pentru implementarea proiectelor
finanțate din fonduri europene din ciclul
bugetar comunitar 2014-2020 este necesară
identificarea de surse publice pentru
asigurarea cofinanțării.
Sursa
de
finanțare:
majorareasumeitotaleprevăzute la Anexa nr.
7 cu 73.000 mii lei, din bugetul MFP –

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor bugetare
și/sau
de
angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

5.

Anexa nr.7 Sume defalcate din
taxa pe valoareaadăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021

Se introduce în Anexa nr.7 Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021 și estimări 20222024, la poziția(16) Județul Dâmbovița
( comune, orașe, municipii) suma de
294.063 mii lei

6.

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Se propune alocarea sumei de 4.600 mii Pentru buna funcționare a unității
lei cheltuieli pentru funcționare com.
administrativ-teritoriale.
Pomi, jud. Satu Mare.
Autori:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
Grup Parlamentar PSD

acțiunigenerale.
Deoarece resursele bugetare ale unei
autorității locale sunt formate din venituri
proprii( taxe și impozite locale) , alocări de
la Bugetul de stat prin Legea Bugetului de
stat, și alte surse legale, conform
prevederilor Legii 273 /2006 privind
finanțele publice locale, în anul 2021,
estimarea veniturilor proprii nu asigură în
totalitate
funcționarea
și
finalizarea
investițiilor aflate în derulare.
De aceea se impune o alocare
corespunzătoare din Sume defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ,județului Dâmbovița,
pentru susținerea Municipiului Târgoviște.
Sursa de finanțare; Buget de stat,
prinalocărilecuprinseînLegeaBugetului de
stat peanul 2021.

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor bugetare
și/sau
de
angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

7.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se propune alocarea sumei de 3.500 mii Pentru buna funcționare a unității Se
propune
lei pentru Cheltuieli pentru funcționare administrativ-teritoriale.
respingerea
com. Racșa, jud. Satu Mare.
amendamentului
deoarece sursa de
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțare propusă nu
Autori:
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, poate fi avută în
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
vedere.
Potrivit
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
prevederilor
Legii
Grup Parlamentar PSD
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

8.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune alocarea sumei de 15.000
mii lei pentru realizarea Bugetului pe
anul 2021-funcționare
com. Cehal, jud. Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Pentru buna funcționare a unității Se
propune
administrativ-teritoriale.
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al finanțare propusă nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, poate fi avută în
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor

Nr.
crt.

9.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Consiliul Județean Dolj are în execuție o
serie de proiecte de infrastructură rutieră și
imobiliară, care nu pot fi finalizate fără o
suplimentare a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adăugată.
Județul Dolj are 1100 km de drumuri
județene și 800 km de drumuri comunale
pentru care sumele alocate nu acoperă
necesarul pentru întreținerea, reabilitarea și
modernizarea acestora.
Dintre proiectele de infrastructură rutieră
sunt de subliniat cele privind reabilitarea
punctului de trecere frontieră de la Bechet si
DJ-MN : BET- CON, ROBG-375 care va
asigura o mai bună conectivitate între
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Județul Dolj și Județul Montana din
Bulgaria. Contractele sunt în execuție și fără
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
alocarea
acestor
fonduri
finalizarea
proiectelor va fi mult întârziată. Din suma de
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat 30.000 mii lei va fi executată și
Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj cu
30.000 mii lei pentru lucrări de
reabilitare
și
modernizare
infrastructură rutieră și imobiliara,
îndeosebi a celor care asigură o mai
bună conectivitate cu Bulgaria.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de 58.441 mii lei în anul 2021 la
Consiliul Județean

Motivația
respingerii

cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

10.

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de: 58.441 mii lei în anul 2021 la
Consiliul Județean.
Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj, cu
30.000 mii lei pentru modernizarea și
dezvoltarea
Aeroportului
Internațional Craiova.
La anexa 7 se va preciza în subsol că
suma totală de 88.441 mii lei include și
suma de 30.000 mii lei ce se va utiliza
de Consiliul Județean Dolj pentru
investiții la Aeroportul Internațional
Craiova.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

modernizarea DJ 652 B, DN 65C Călinești – ordonatorii principali
limita Județului Olt.
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al Fondul de rezerva
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, bugetara la dispoziția
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.0
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Majorarea cheltuielilor pentru Consiliul Se
propune
Județean Dolj este necesara pentru realizarea respingerea
investițiilor aflate în execuție la Aeroportul amendamentului
Internațional Craiova. De asemenea deoarece sursa de
majorarea alocărilor este necesară pentru că finanțare propusă nu
o bună parte din veniturile proprii sunt poate fi avută în
destinate asigurării cofinanțării unor proiecte vedere.
Potrivit
realizate din fonduri europene.
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Sursa de finanțare
Realocare din Fondul de rezervă al Fondul de Rezervă
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, Bugetară
la
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât

Nr.
crt.

11.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj, cu
suma de 20.000 mii lei, pentru lucrări
de reabilitare și
modernizare
infrastructură rutieră și imobiliară,
îndeosebi a celor care asigură o mai
bună conectivitate cu Bulgaria.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de 58.441 mii lei în anul 2021l a
Consiliul Județean.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

Consiliul Județean Dolj are în execuție o
serie de proiecte de infrastructură rutieră și
imobiliară, care nu pot fi finalizate fără o
suplimentare a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adăugată. Dintre aceste proiecte sunt
de subliniat cele privind reabilitarea
punctului de trecere frontieră de la Bechet si
DJ-MN: BET- CON, ROBG-375 care va
asigura o mai bună conectivitate între
Județul Dolj și Județul Montana din
Bulgaria. Contractele sunt în execuție și fără
alocarea
acestor
fonduri
finalizarea
proiectelor va fi mult întârziată. Din suma de
20.000 mii lei va fi executată și
modernizarea DJ 652 B, DN 65C Călinești –
limita Județului Olt.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.0

Motivația
respingerii

Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Modernizarea și extinderea Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna reprezintă o
componentă a proiectului „Creșterea
capacității de gestionare a crizei sanitare
Covid-19 de către spitalele subordonate
Consiliului Județean Dolj” aprobat pentru
finanțare
europeană
din
Programul
Operațional Infrastructura mare 2017-2020.
Consiliul Județean a finalizat elaborarea
documentației tehnico-economice și a fost
emisă Autorizația de construire. Urgentarea
lucrărilor solicită o suplimentare a bugetului
Consiliului Județean cu 31 milioane de lei.
La aceasta se adaugă necesarul pentru
lucrările de reparații la Institutul de
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Medicină Legală Craiova, care vor fi
Mihail Genoiu, senator PSD
începute încă din semestrul al doilea din
Alexandra Presură, deputat PSD
acest an. Suma alocată suplimentar va
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
asigura și construirea unui pavilion
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat multifuncțional medico-social în comuna
Amărăștii de Jos, la care contractul de
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
execuție este deja atribuit.
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Sursa de finanțare: Realocare din Fondul
de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

12.

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj, cu
suma de 35.000 mii lei, pentru
modernizarea și extinderea Spitalului
de Pneumoftiziologie Leamna și
pentru reparații la Institutul de
Medicină Legală Craiova.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de 58.441 mii lei în anul 2021 la
Consiliul Județean.

13.

Anexa 7 din Bugetul de Stat – Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Majorarea cheltuielilorpentru Municipiul
Sume defalcate din taxa pe este prevăzută suma de 139.011 mii lei Craiova pentru proiectul de investiții

Motivația
respingerii

de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
valoare
adăugată
pentru pentru
echilibrarea
bugetelor „Străpungere strada Traian Lalescu – Calea
echilibrarea bugetelor locale comunelor, orașelor și municipiilor din București” este necesară pentru fluidizarea
pe anul 2021
județul Dolj.
traficului urban.
Proiectulare documentația finalizată, urmând
Se suplimentează suma defalcată pentru ca lucrările să înceapă din semestrul II al
echilibrarea
bugetelor
comunelor, acestui an.
orașelor și municipiilor din județul Dolj
cu suma de 5.480 mii lei pentru
proiectul de investiții „Străpungere Sursa de finanțare:
strada Traian Lalescu – Calea Sursă de finanțare:
București” din Municipiul Craiova.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
La Anexa 7se va preciza în subsol că 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
suma de 5.480 mii lei alocată pentru
comune, orașe și municipii se
repartizeazăprimăriei
Municipiului
Craiova.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

14.

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
este prevăzută suma de 139.011 mii lei
pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor, orașelor și municipiilor din
județul Dolj.

Majorarea cheltuielilor pentru Municipiul
Craiova pentru proiectul de investiții
„„Reabilitare pasaj rutier Electroputere” este
necesară pentru desfășurarea traficului rutier
în condiții normale, fără pericol de
accidente.

Motivația
respingerii

amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează suma defalcată pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor,
orașelor și municipiilor din județul Dolj
cu suma de 4.680 mii lei pentru
proiectul de investiții „Reabilitare pasaj
rutier Electroputere” din Municipiul
Craiova.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

15.

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
este prevăzută suma de 139.011 mii lei
pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor, orașelor și municipiilor din
județul Dolj.
Se suplimentează suma defalcată pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor,
orașelor și municipiilor din județul Dolj
cu suma de 27.244 mii lei pentru
proiectul de investiții „Reabilitare și

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Proiectul are documentația finalizată, vedere.
Potrivit
urmând ca lucrările să înceapă din semestrul prevederilor
Legii
II al acestui an.
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Bugetară
la
Realocare din Fondul de rezervă al dispoziția
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, Guvernului
se
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Majorarea cheltuielilor pentru Municipiul Se
propune
Craiova pentru reabilitarea și modernizarea respingerea
străzilor și aleilor este necesară pentru amendamentului
fluidizarea traficului urban și asigurarea deoarece sursa de
finanțare propusă nu
unui confort sporit cetățenilor.
Proiectul are încheiate contracte subsecvente poate fi avută în
pentru PT și execuție pentru 35 de străzi.
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
finanțele
publice,

Nr.
crt.

16.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

modernizare străzi
Municipiul Craiova”.

și

alei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

din Realocare din Fondul de rezervă al Fondul de Rezervă
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, Bugetară
la
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
dispoziția
Guvernului
se
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
utilizează
pentru
Mihail Genoiu, senator PSD
finanțarea
unor
Alexandra Presură, deputat PSD
cheltuieli urgente sau
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
neprevăzute apărute
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
în timpul exercițiului
PSD
bugetar, pentru care
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
ordonatorii principali
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea aspectului comunei și a Se
propune
pentru
echilibrarea
bugetelor condițiilor de trai a locuitorilor din comună. respingerea
comunelor, orașelor și municipiilor din
amendamentului
județul Dolj, este prevăzută suma de
deoarece sursa de
139.011 mii lei
finanțare propusă nu
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al poate fi avută în
Se propune suplimentarea cu suma Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, vedere.
Potrivit
2.951 mii lei pentru proiectul de 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
prevederilor
Legii
investiții „Asfaltare drumuri sătești în
nr.500/2002 privind
comuna Leu, județul Dolj”, comuna
finanțele
publice,
Leu, județul Dolj.
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Guvernului
se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

- Rețea de canalizare 8.080 ml. Conductă
refulare de la stațiile de pompare = 1.160
ml; 5 buc. stații de pompare; Conductă
evacuare de la stațiile de pompare = 50 ml.
Stație de epurare ape uzate pentru 2.050 de
locuitori, comuna Voivodeni, jud. Mureș.
- Construire clădire cu garaj, birou, vestiar și
grup sanitar pentru SVSU, șopron pentru
gararea mașinilor și a utilajelor de întreținere
a domeniului public, precum și amenajarea
și împrejmuirea terenului aferent, localitatea
Voivodeni, jud. Mureș.
- Modernizarea drumurilor secundare în
localitățile Voivodeni și Toldal (11,35 km)
și modernizarea drumurilor agricole în loc.
Voivodeni (6,9 km), jud. Mureș.
- Amenajare spatii administrative pentru
funcționarea Primăriei și a Consiliului local,

utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind

Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

17.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 44.138 mii
lei pentru lucrări de investiții în
infrastructură, amenajare spații, rețea de
canalizare și stații de epurare în
Comuna Voivodeni, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

comuna Voivodeni, jud. Mureș. (birouri, săli
de ședință, spațiu pentru oficierea
căsătoriilor, spații de așteptare și pentru
informarea cetățenilor, arhivă, grupuri
sanitare).
- Construire bază sportivă în loc. Voivodeni,
jud. Mureș.
- Amenajare Cămin cultural în localitatea
Voivodeni, jud. Mureș.
- Reabilitare și extindere dispensar medical,
reabilitare clădire Școala primară și clădire
Bibliotecă
comunală
în
localitatea
Voivodeni, jud. Mureș.

finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
44.138 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
18.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 1.170 mii
lei pentru lucrări de investiții în
extindere canalizare menajeră, rețea apă
potabilă, extindere canalizare menajeră,
reabilitare cămin cultural, asfaltare
străzi și construire sală de sport, în
comuna Beica de Jos, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

- Extindere canalizare menajeră în
localitățile Beica de Sus și Nadășa, comuna
Beica de Jos, jud. Mureș.
- Rețea de apă potabilă în localitățile Beica
de Sus, Căcuciu, Sânmihai de Pădure,
Șerbeni, Nadășa, comuna Beica de Jos, jud.
Mureș
- Extindere canalizare menajeră în
localitățile Căcuciu, Sânmihai de Pădure,
Șerbeni, comuna Beica de Jos, jud. Mureș.
- Reabilitare Cămin cultural Beica de Jos,
jud. Mureș.
- Asfaltare străzi de interes local în comuna

Nr.
crt.

19.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 51.979 mii
lei pentru lucrări de investiții în
reabilitare și modernizare străzi,
grădiniță, școala gimnazială, rezervor
de apă și stație de ridicare a presiunii,
în comuna Batoș, jud. Mureș.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Beica de Jos, jud. Mureș.
finanțare propusă nu
- Sală de sport în localitatea Beica de Jos, poate fi avută în
comuna Beica de Jos, jud. Mureș.
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de nr.500/2002 privind
1.170 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa finanțele
publice,
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR Fondul de Rezervă
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ Bugetară
la
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/ dispoziția
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
- Reabilitare și modernizare străzi în comuna Se
propune
Batoș, jud. Mureș.
respingerea
- Modernizare, renovare și dotare, dispensar amendamentului
uman în localitatea Batoș, comuna Batoș, deoarece totalul pe
jud. Mureș.
judete din anexa 7
- Modernizare renovare și dotare, grădiniță este
rezultatul
în loc. Botoș, jud. Mureș.
insumării anexelor
- Extindere, reabilitare, modernizare și 7/01, 7/02 si 7/03 cu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

dotare Școala Gimnazială din loc. Batoș,
jud. Mureș.
- Asfaltare străzi și îmbunătățirea
infrastructurii locale în loc. Batoș, jud.
Mureș.
- Construire sediu administrativ comuna
Batoș, jud. Mureș.
- Rezervor de apă și modernizare stație de
ridicare a presiunii, comuna Batoș, jud.
Mureș.
- Înființare rețea de canalizare și stație de
epurare în loc. Dedrad, Goreni, Batoș și
Uila, comuna Batoș, jud. Mureș.

coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
51.979 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

20.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate - Reabilitare, modernizare și extindere
județului Mureș, cu suma de 3.304 mii cămin cultural în localitatea Zagăr, comuna
lei pentru lucrări de investiții în comuna Zagăr, jud. Mureș

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Zagăr, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Reabilitare,
extindere
și
dotare
infrastructură
educațională
pentru
învățământul general obligatoriu în comuna
Zagăr, jud. Mureș.
- Asfaltarea drumului comunal DC63 și a
străzilor din satele Zagăr și Seleuș, comuna
Zagăr, jud. Mureș.
- Construire capelă mortuară în localitatea
Zagăr, comuna Zagăr, jud. Mureș.
- Reabilitare și modernizare clădire Primăria
Zagăr, jud. Mureș.
- Reabilitare și dotare parc central în
localitatea Zagăr, comuna Zagăr, jud.
Mureș.
- Modernizare trotuare în localitățile Zagăr
și Seleuș, comuna Zagăr, jud. Mureș.
- Extindere rețea de gaze naturale în
localitatea Zagăr, comuna Zagăr, jud.
Mureș.

deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza

Sursa de finanțare:Diminuarea cu suma de
3.304 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Nr.
crt.

21.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 3.095 mii
lei pentru lucrări de investiții în comuna
Băgaciu, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- construcție școală gimnazială, comuna
Băgaciu, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
3.095 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare

Nr.
crt.

22.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 10.823 mii
lei pentru lucrări de investiții în comuna
Grebenișu de Câmpie, jud. Mureș.

- modernizare străzi, comuna Grebeniu de
Câmpie, jud. Mureș.
- Modernizare drumuri de interes local,
comuna Grebeniu de Câmpie, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
10.823 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute

Nr.
crt.

23.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 58.736 mii
lei pentru lucrări de investiții în orașul
Sărmașu, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Lucrări de intervenție la Școala generală
Balda și la Școala generală Sărmașu, în
scopul creșterii eficienței energetice prin
lucrări de reabilitare termică a sistemului de
încălzire și instalarea unor sisteme
alternative de producere a energiei, orașul
Sărmașu, jud. Mureș.
- Îmbunătățirea calității vieții populației din
orașul Sărmașu prin construirea și dotarea
Centrului Recreativ Sărmașu și a Creșei nr.
1 Sărmașu și modernizarea spatiilor publice
adiacente.
- Îmbunătățirea calității vieții populației din
orașul
Sărmașu
prin
reabilitarea,
modernizarea, dotarea și extinderea Casei
de Cultură a orașului Sărmașu și
modernizarea spațiului public adiacent.
- Reabilitare Casa de Cultură.
- Eficientizarea și modernizarea iluminatului
public.
- Asfaltarea drumului comunal DC103

Motivația
respingerii

în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția

Nr.
crt.

24.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Sărmașu-Moruț-Larga-Titiana,
oraș
Sărmașu, jud. Mureș.
- Extinderea rețelei de canalizare în
localitățile Balda, Sărmășel Sat și Sărmășel
Gară, oraș Sărmașu, jud. Mureș.
- Retehnologizare Stație de Epurare, oraș
Sărmașu, jud. Mureș
- Asfaltarea drumului comunal DC 104
Balda – Vişinelu și asfaltare drum de
legătură interjudețean DC49A Vișinelu, jud.
Mureș - Crișeni, jud. Cluj, 4,5 km.
- Amenajare curte interioară și teren de sport
multifuncțional la Școala Generală Nr. 2,
Sărmașu, jud. Mureș.
- Construire bloc de locuințe pentru tineri
specialiști în orașul Sărmașu.

Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
58.736 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Se supune suplimentarea sumei alocate - Modernizare străzi în localitățile Petrilaca,
județului Mureș, cu suma de 9.315 mii Orosiași Dătășeni, comuna Cuci, jud.
lei lucrări de investiții în infrastructură Mureș.
în comuna Cuci, jud Mureș.
- Reabilitare Școala Generală Petrilaca și
Cămin Cultural Petrilaca, sat Petrilaca,
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
comuna Cuci, jud. Mureș.
deputat PSD Florin Buicu
- Reabilitare drum DC87 Cuci -Petrilaca,
senator PSD Leonard Azamfirei
comuna Cuci, jud. Mureș.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de anexa 7, destinate
9.315 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa echilibrarii potrivit

Nr.
crt.

25.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 10.337 mii
lei lucrări de investiții în comuna
Șincai, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul

- Reabilitare, extindere și dotare școala
gimnazială în loc. Șincai, jud. Mureș.
- Reabilitare și dotare dispensar uman în
loc. Șincai, jud. Mureș.
- Reabilitarea, modernizarea, dotarea și
extinderea așezământului cultural din loc.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Șincai și reabilitarea modernizarea, dotarea
și extinderea așezământului cultural în loc.
Șincai-Fânațe.
- Construire Centru de Comunitate pentru
activități culturale în loc. Lechincioara, jud.
Mureș.
- Modernizare drumuri comunale și sistem
de iluminat public, comuna Șincai, jud.
Mureș.
- Asfaltarea rețelei stradale în localitatea
Șincai, jud. Mureș.
- Extinderea rețelei de canalizare în comuna
Șincai, jud. Mureș.
Reabilitare, dotare și extindere clădire –
Primăria comunei Șincai, jud. Mureș.

insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
10.337 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

26.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate

- Pod rutier peste râul Mureș (reabilitare și

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

județului Mureș, cu suma de 88.142 mii
lei lucrări de investiții în orașul Luduș,
jud. Mureș.

consolidare), oraș Luduș, jud. Mureș.
- Construire bază sportivă TIP 1, str. Uzinei
de Apă, nr. 1, oraș Luduș, Uzina de apă a
orașului Luduș, jud. Mureș.
- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii
de drumuri în oraşulLudus, jud. Mureș.
- Creșterea eficienței energetice în clădiri
rezidențiale din orașul Luduș - lot 1, jud.
Mureș.
- Extinderea și echiparea structurii
educaționale a Școlii Gimnaziale ”Ioan
Vlăduțiu”, orașul Luduș, jud. Mureș.
- Modernizare străzi aproximativ 9 km etapa I, oraș Luduș, jud. Mureș.
- Alte proiecte în parteneriat cu CNI S.A.
sau finanțate prin PNDL, POR, oraș Luduș,
jud. Mureș.
- Modernizare străzi aproximativ 9 km –
etapa II, și modernizare străzi în cartierul
Centrul Vechi, oraș Luduș, jud. Mureș.
- Modernizare piață – construire hală
agroalimentară în localitatea Luduș, jud.
Mureş.
- Construire pod nou peste râul Mureș.
- Amenajare infrastructură rutieră de
legătură între Str. Pârâului și limita județului
Alba.
- Realizare secție de psihiatrie prin
schimbare destinație școală.

respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
88.142 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/

Nr.
crt.

27.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 11.793 mii
lei lucrări de investiții în comuna
Albești, jud Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
- Modernizare străzi comuna Albești, jud.
Mureș.
- Canalizare menajeră Boiu-Țopa, comuna
Albești, jud. Mureș.
- Pod peste pârâul Rogoz, loc. Boiu,
comuna Albești, jud. Mureș.
- Reabilitare și modernizare dispensar uman
în loc. Albești, comuna Albești, jud. Mureș.
- Construire centru multifuncțional pentru
servicii sociale, comuna Albești, jud.
Mureș.
- Modernizare, extindere și dotare școlile
gimnaziale în localitățile Boiu și Albești,
comuna Albești, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
11.793 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare

Nr.
crt.

28.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 6.200 mii
lei lucrări de investiții în comuna Rușii
Munți, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Construire dispensar uman în loc. Rușii
Munți, jud. Mureș.
- Canalizare în loc. Sebeș, jud. Mureș.
- Extindere canalizare în loc. Rușii Munți,
jud. Mureș
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
6.200 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute

Nr.
crt.

29.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 756 mii lei
lucrări de investiții în comuna Ogra, jud
Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Lucrări de intervenție la Școala Generală
Ogra în scopul creșterii eficienței energetice
- Modernizare drum Giuluș – Lăscud și
drumuri în localitatea Ogra, jud. Mureș.
- Construire grădiniță cu program normal în
localitatea Ogra, jud. Mureș.
- Centru comunitar integrat în localitatea
Ogra, jud. Mureș.
- Achiziționare echipamente TIC în
localitatea Ogra în vederea desfășurării
cursurilor online în contextul COVID-19.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
765 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.
3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția

Nr.
crt.

30.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 3.702 mii
lei lucrări de investiții în comuna
Iclănzel, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Reabilitare Școala Gimnazială Iclandu
Mare, comuna Iclănzel, jud. Mureș.
- Asfaltare drumuri comunale și de interes
local în loc. Iclănzel, jud. Mureș.
- Înlocuirea tâmplăriei și schimbarea
instalației de încălzire la grădinița Căpușu
de Câmpie, alte lucrări de finisaje
interioare, comuna Iclănzel, jud. Mureș.
- Canalizare menajeră și stație de epurare în
loc. Mădărășeni, Iclănzel, Iclandu Mare,
Căpușu de Câmpie, comuna Iclănzel, jud.
Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
3.702 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/

Motivația
respingerii

Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

31.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 12.320 mii
lei lucrări de investiții în comuna Deda,
jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/ nr.500/2002 privind
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
- Extinderea rețelei de canalizare menajeră Se
propune
și alimentare cu apă, comuna Deda, județul respingerea
Mureș
amendamentului
- Construire dispensar medical, loc. Deda, deoarece totalul pe
comuna Deda, județul Mureș.
judete din anexa 7
- Reabilitare și modernizare Liceul este
rezultatul
Tehnologic Vasile Netea, Deda, jud. Mureș. insumării anexelor
- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere, în 7/01, 7/02 si 7/03 cu
comuna Deda, județul Mureș.
coloanele 2 si 3 din
- Înființare rețea de canalizare menajeră în anexa 7, destinate
localitatea Filea, comuna Deda, județ echilibrarii potrivit
Mureș.
art.6 din proiectul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

- Introducere gaz în comuna Deda.
- Extindere și captare izvoare din zona
Donca, sat Bistra-Mureșului, comuna Deda,
județ Mureș.

lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
12.320 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

32.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 20.564 mii
lei lucrări de investiții în municipiul
Reghin, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu

- Modernizarea unor străzi și lotul 3 - Str.
Câmpului, sector 2, municipiul Reghin, jud.
Mureș.
- lucrări privind înlocuirea unor conducte de
apă potabilă, municipiul Reghin, jud.
Mureș.
- lucrări de modernizarea a Bazei Sportive

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

senator PSD Leonard Azamfirei

33.

Anexa 7, Numărul curent 28

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

„Metalul” din Municipiul Reghin – etapa I, 7/01, 7/02 si 7/03 cu
jud. Mureș.
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de echilibrarii potrivit
20.564 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa art.6 din proiectul de
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR lege, iar sursa de
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ finanțare propusă nu
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/ poate fi avută în
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se supune suplimentarea sumei alocate - Grădiniță în loc. Șăulia, jud. Mureș.
Se
propune
județului Mureș, cu suma de 30.822 mii - Îmbunătățire infrastructură rutieră în respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

lei lucrări de investiții în comuna Șăulia, și a drumului comunal Șăulia – amendamentului
Șăulia, jud. Mureș.
Leorința.
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de este
rezultatul
deputat PSD Florin Buicu
30.822 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa insumării anexelor
senator PSD Leonard Azamfirei
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR 7/01, 7/02 si 7/03 cu
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ coloanele 2 si 3 din
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/ anexa 7, destinate
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se

Nr.
crt.

34.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 12.508 mii
lei lucrări de investiții în orașul Iernut,
jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Alimentare cu apă în localitatea Oarba de
Mureș, oraș Iernut, județ Mureș.
- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă
și canalizare în cartierul Mihai Eminescu
Nou din orașul Iernut, județ Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
12.508 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au

Nr.
crt.

35.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 28.500 mii
lei lucrări de investiții în comuna Band,
jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Reabilitarea și modernizarea drumurilor
comunale și străzi (9,86 km) și reabilitarea și
modernizarea drumuri comunale (12,78 km),
comuna Band, jud. Mureș.
- Reabilitarea și modernizarea Școala
Primară, sat Oroiu, comuna Band, jud.
Mureș.
- Digitalizarea serviciilor din Primăria Band,
jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
28.500 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

36.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate - Extindere rețea de alimentare cu apă
județului Mureș, cu suma de 2.002 mii potabilă în comuna Bogata, jud. Mureș.
lei lucrări de investiții în comuna
Bogata, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
2.002 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
deputat PSD Florin Buicu
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
senator PSD Leonard Azamfirei
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

37.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 6.326 mii
lei pentru lucrări de investiții în comuna
Lunca Bradului, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială din localitatea Lunca Bradului.
- Extindere rețea de alimentare cu apă și
canalizare în loc. Lunca Bradului.
- Reabilitare și modernizare străzi în comuna
Lunca Bardului, și asfaltare stradă în sat
Neagra, com. Lunca Bradului, jud. Mureș
Sursa de finanțare:Diminuarea cu suma de
6.326 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit

Nr.
crt.

38.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Art.6.alin( 5) Pentru
echilibrarea bugetelor locale
ale județelor în anul 2021 din
cota prevăzută la alin(1)
lit.a)și din sumele prevăzute la
alin(3) lit.b) , se alocă sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată prevăzute în
ANEXA NR.7, astfel încât
valoarea însumată a acestor
venituri să nu fie mai mică de

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021 , sumele alocate
pentru echilibrarea bugetelor locale ale
județelor , în completarea veniturilor
estimate a fi încasate din cota prevăzută
la alin(1) lit.a)și din sumele prevăzute
la alin(3) lit.b) , se alocă sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată,astfel
încât valoarea însumată a acestor
venituri să acopere funcționarea și
finalizarea proiectelor de investiții
aflate în derulare.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Portofoliul de proiecte aflate în derulare pe
raza unității administrativ -teritoriale
Municipiul Târgoviște, cuprinde printre
altele următoarele obiective de interes local;
Prin acest amendament dorim introducerea
în anexa nr.7 Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021 și estimări
2022-2024,
la
poziția
16
Judet
DÂMBOVITA(comune, orașe, municipii)

Motivația
respingerii

prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
250 lei/locuitor/an.
Se introduce în Anexa nr.7 Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021 și estimări 20222024, la poziția(16) Județul Dâmbovița
( comune, orașe, municipii) suma de
294.063 mii lei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

suma de 113.115 mii leinecesară pentru
finalizarea obiectivelor;
-Reabilitare si modernizare stadionul
Municipal Eugen Popescu din Targoviste,
valoare rămasă de executat,53.947 mii lei,
investiție începută în anul 2019.
-Imbunatatirea
infrastructurii
educationale prin extinderea, reabilitarea,
modernizarea si echiparea scolii gimnaziale
Autor: Titus Corlățean senator PSD,
,,Radu cel Mare”, din Targoviste, jud.
Dambovita,valoare 21.623mii lei, investiție
Holban Georgeta-Carmen deputat începută în anul 2020
PSD,
-Modernizarea si reabilitarea retelei
stradale
din
Municipiul
Targoviste,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
judetulDambovita: str. Maior Breziseanu
Eugen, Calea Campulung, str. Ana Ipatescu,
Ţachianu Marian deputat PSD,
str. Locotenent Parvan Popescu, str. Mihai
Eminescu, str. Baratiei, str. Ilfovului, str.
Vulpescu Ioan deputat PSD
Porumbeilor si str. CostacheOlareanu,
valoare 15.387 mii lei, investiție începută
în anul 2020
-Modernizarea si reabilitarea retelei
stradale
din
Municipiul
Targoviste,
judetulDambovita: str. 9 Mai, Aleea Virgil
Draghiceanu, Aleea Grivita, str. Gabriel
Popescu, str. Boerescu zaharia, Calea
Domneasca, Bulevardul Independentei si
Bulevardul Libertatii,valoare 22.158 mii
lei, investiție începută în anul 2020
Deoarece resursele bugetare ale unei
autorității locale sunt formate din venituri
proprii( taxe și impozite locale) , alocări de
la Bugetul de stat prin Legea Bugetului de
stat, si alte surse legale, conform

Motivația
respingerii

ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor bugetare
și/sau
de
angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.

Nr.
crt.

39.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
pentru anul 2021
Anexa 7
Nr. crt. 12

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează cu suma de 11.226
mii lei fondurile alocate în vederea
echilibrări bugetului Consiliului
Județean Călărași de la suma de 41.963
mii lei la suma de 53.189 mii lei (total
sumă județ 148.057 mii lei)
Autor:
Senator Nicușor CIONOIU
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

prevederilor Legii 273 /2006 privind
finanțele pblice locale, în anul 2021,
estimarea veniturilor proprii nu asigură în
totalitate
funcționarea
și
finalizarea
investițiilor aflate în derulare.
De aceea se impune o alocare
corespunzătoare din Sume defalcate din taxa
pe avloarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ,județului Dâmbovița,
pentru susținerea Municipiului Târgoviște
așa cum am arătat mai sus.
Sursa de finanțare;Buget de stat, prin
alocările cuprinse în Legea Bugetului de
stat pe anul 2021.
Motivația amendamentului:
Majorarea cu suma de 11.226 mii lei a
cuantumului alocat bugetului Consiliului
Județean Călărași este necesară pentru a
asigura funcționarea instituțiilor subordonate
CJ
Călărași
și
pentru
asigurarea
finanțării/cofinanțării
proiectelor
investiționale ale județului Călărași.
Suma,solicitată prin amendament, a fost
stabilită în concordanță cu suma alocată prin
Bugetul de stat pentru anul 2020,
diminuarea sumei alocată în anul 2021, în
condițiile creșterii economice estimate,nu
are nici fundament juridic nici economic.
Sursa de finanțare:
diminuarea Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50, Titlul V, art. 01) cu suma de

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Suma solicitată este necesară pentru Se
propune
asigurarea cheltuielilor de funcționare:
respingerea
- reparații drumuri, subvenții;
amendamentului
nu
se
- cheltuieli de dezvoltare (investiții și deoarece
cofinanțare proiecte europene).
precizează sursa de
finanțare.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
nu
se
stabileste sursa de
finanțare.
11.226mii lei

40.

Art. 4, lit. d) din Proiectul
Suplimentarea sumei de 180.948
legii bugetului de stat pe anul mii leiprevăzută în proiectul legii
2021
bugetului de stat pe anul 2021 înAnexa
7- ” Sume defalcate din taxa pe
Anexa 7 - ” Sume defalcate valoarea adăugată pentru echilibrarea
din
taxa
pe
valoarea bugetelor locale pe anul 2021”
orașelor
și
adăugată
pentru aferentecomunelor,
echilibrarea bugetelor locale municipiilor din județul Dâmbovița.
Suma totală necesară la nivelul
pe anul 2021”
județului Dâmbovița este de 500.000
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA mii lei.
Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,

Motivația
respingerii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
Suplimentarea sumelor prevăzute în
Suma solicitată este necesară pentru
Anexa 7 din proiectul Legii bugetului asigurarea cheltuielilor de funcționare:
de stat pe anul 2021 - ” SUME
- reparații drumuri, subvenții;
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
- cheltuieli de dezvoltare (investiții și
Anexa 7- ”Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale pe cofinanțare proiecte europene).
din
taxa
pe
valoarea anul 2021” aferente cu suma de
Sursă: Bugetul de stat
adăugată
pentru 331.671 mii lei.
echilibrarea bugetelor locale
Suma totală necesară la nivelul
pe anul 2021”
județului Dâmbovița este de 400.000
mii lei pentru anul 2021.
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA
Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

41.

Art. 6 alin. (5) din Proiectul
legii bugetului de stat pe anul
2021

42.

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj cu
30.000 mii lei pentru lucrări de
reabilitare
și
modernizare
infrastructură rutieră și imobiliara,

Consiliul Județean Dolj are în execuție o
serie de proiecte de infrastructură rutieră și
imobiliară, care nu pot fi finalizate fără o
suplimentare a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adăugată.
Județul Dolj are 1100 km de drumuri

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor bugetare
și/sau
de
angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

43.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

județene și 800 km de drumuri comunale
pentru care sumele alocate nu acoperă
necesarul pentru întreținerea, reabilitarea și
modernizarea acestora.
Dintre proiectele de infrastructură rutieră
sunt de subliniat cele privind reabilitarea
punctului de trecere frontieră de la Bechet si
DJ-MN : BET- CON, ROBG-375 care va
asigura o mai bună conectivitate între
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Județul Dolj și Județul Montana din
Mihail Genoiu, senator PSD
Bulgaria. Contractele sunt în execuție și fără
Alexandra Presură, deputat PSD
alocarea
acestor
fonduri
finalizarea
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
proiectelor va fi mult întârziată. Din suma de
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat 30.000 mii lei va fi executată și
PSD
modernizarea DJ 652 B, DN 65C Călinești –
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
limita Județului Olt.
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.0
îndeosebi a celor care asigură o mai
bună conectivitate cu Bulgaria.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de 58.441 mii lei în anul 2021 la
Consiliul Județean

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de: 58.441 mii lei în anul 2021 la
Consiliul Județean.
Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj, cu
30.000 mii lei pentru modernizarea și
dezvoltarea
Aeroportului
Internațional Craiova.

Majorarea cheltuielilor pentru Consiliul
Județean Dolj este necesara pentru realizarea
investițiilor aflate în execuție la Aeroportul
Internațional Craiova. De asemenea
majorarea alocărilor este necesară pentru că
o bună parte din veniturile proprii sunt
destinate asigurării cofinanțării unor proiecte
realizate din fonduri europene.
Sursa de finanțare

Motivația
respingerii

vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

La anexa 7 se va preciza în subsol că Realocare din Fondul de rezervă al
suma totală de 88.441 mii lei include și Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
suma de 30.000 mii lei ce se va utiliza 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
de Consiliul Județean Dolj pentru
investiții la Aeroportul Internațional
Craiova.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

44.

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj, cu
suma de 20.000 mii lei, pentru lucrări
de reabilitare și
modernizare
infrastructură rutieră și imobiliară,
îndeosebi a celor care asigură o mai
bună conectivitate cu Bulgaria.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de 58.441 mii lei în anul 2021l a
Consiliul Județean.

Consiliul Județean Dolj are în execuție o
serie de proiecte de infrastructură rutieră și
imobiliară, care nu pot fi finalizate fără o
suplimentare a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adăugată. Dintre aceste proiecte sunt
de subliniat cele privind reabilitarea
punctului de trecere frontieră de la Bechet si
DJ-MN: BET- CON, ROBG-375 care va
asigura o mai bună conectivitate între
Județul Dolj și Județul Montana din
Bulgaria. Contractele sunt în execuție și fără
alocarea
acestor
fonduri
finalizarea
proiectelor va fi mult întârziată. Din suma de
20.000 mii lei va fi executată și

Motivația
respingerii

Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

45.

Anexa 7
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Se propune suplimentarea sumelor
defalcate din TVA , prevăzute în Anexa
7, pentru Consiliul Județean Dolj, cu
suma de 35.000 mii lei, pentru
modernizarea și extinderea Spitalului
de Pneumoftiziologie Leamna și
pentru reparații la Institutul de
Medicină Legală Craiova.
Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
pentru județul Dolj este prevăzută suma
de 58.441 mii lei în anul 2021 la
Consiliul Județean.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

modernizarea DJ 652 B, DN 65C Călinești – utilizează
pentru
limita Județului Olt.
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al în timpul exercițiului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale, bugetar, pentru care
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.0
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea și extinderea Spitalului de Se
propune
Pneumoftiziologie Leamna reprezintă o respingerea
componentă a proiectului „Creșterea amendamentului
capacității de gestionare a crizei sanitare deoarece sursa de
Covid-19 de către spitalele subordonate finanțare propusă nu
Consiliului Județean Dolj” aprobat pentru poate fi avută în
Potrivit
finanțare
europeană
din
Programul vedere.
Operațional Infrastructura mare 2017-2020. prevederilor
Legii
Consiliul Județean a finalizat elaborarea nr.500/2002 privind
publice,
documentației tehnico-economice și a fost finanțele
emisă Autorizația de construire. Urgentarea Fondul de Rezervă
la
lucrărilor solicită o suplimentare a bugetului Bugetară
Consiliului Județean cu 31 milioane de lei. dispoziția
La aceasta se adaugă necesarul pentru Guvernului
se
lucrările de reparații la Institutul de utilizează
pentru
Medicină Legală Craiova, care vor fi finanțarea
unor
începute încă din semestrul al doilea din cheltuieli urgente sau
acest an. Suma alocată suplimentar va neprevăzute apărute

Nr.
crt.

46.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

asigura și construirea unui pavilion
multifuncțional medico-social în comuna
Amărăștii de Jos, la care contractul de
execuție este deja atribuit.

în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
este prevăzută suma de 139.011 mii lei
bugetelor
pentru
echilibrarea
comunelor, orașelor și municipiilor din
județul Dolj.

Sursa de finanțare: Realocare din Fondul
de rezervă al Guvernului, Bugetul MFP acțiuni generale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Majorarea cheltuielilorpentru Municipiul
Craiova pentru proiectul de investiții
„Străpungere strada Traian Lalescu – Calea
București” este necesară pentru fluidizarea
traficului urban.
Proiectulare documentația finalizată, urmând
Se suplimentează suma defalcată pentru ca lucrările să înceapă din semestrul II al
echilibrarea
bugetelor
comunelor, acestui an.
orașelor și municipiilor din județul Dolj
cu suma de 5.480 mii lei pentru
proiectul de investiții „Străpungere Sursa de finanțare:
strada Traian Lalescu – Calea Sursă de finanțare:
București” din Municipiul Craiova.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
La Anexa 7se va preciza în subsol că 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
suma de 5.480 mii lei alocată pentru
comune, orașe și municipii se
repartizeazăprimăriei
Municipiului
Craiova.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
47.

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
este prevăzută suma de 139.011 mii lei
pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor, orașelor și municipiilor din
județul Dolj.

Majorarea cheltuielilor pentru Municipiul
Craiova pentru proiectul de investiții
„„Reabilitare pasaj rutier Electroputere” este
necesară pentru desfășurarea traficului rutier
în condiții normale, fără pericol de
accidente.
Se suplimentează suma defalcată pentru Proiectul are documentația finalizată,
echilibrarea
bugetelor
comunelor, urmând ca lucrările să înceapă din semestrul
orașelor și municipiilor din județul Dolj II al acestui an.
cu suma de 4.680 mii lei pentru
proiectul de investiții „Reabilitare pasaj Sursa de finanțare:
rutier Electroputere” din Municipiul Sursă de finanțare:
Craiova.
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

Motivația
respingerii

credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
Potrivit
vedere.
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția

Nr.
crt.

48.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Pentru anul 2021, în proiectul de buget,
este prevăzută suma de 139.011 mii lei
pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor, orașelor și municipiilor din
județul Dolj.
Se suplimentează suma defalcată pentru
echilibrarea
bugetelor
comunelor,
orașelor și municipiilor din județul Dolj
cu suma de 27.244 mii lei pentru
proiectul de investiții „Reabilitare și
modernizare străzi și alei din
Municipiul Craiova”.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Majorarea cheltuielilor pentru Municipiul
Craiova pentru reabilitarea și modernizarea
străzilor și aleilor este necesară pentru
fluidizarea traficului urban și asigurarea
unui confort sporit cetățenilor.
Proiectul are încheiate contracte subsecvente
pentru PT și execuție pentru 35 de străzi.
Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01

Motivația
respingerii

Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

49.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 7 din Bugetul de Stat –
Sume defalcate din taxa pe
valoare
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Pentru anul 2021, în proiectul de buget, Îmbunătățirea aspectului comunei și a
pentru
echilibrarea
bugetelor condițiilor de trai a locuitorilor din comună.
comunelor, orașelor și municipiilor din
județul Dolj, este prevăzută suma de
139.011 mii lei
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Se propune suplimentarea cu suma Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni generale,
2.951 mii lei pentru proiectul de 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
investiții „Asfaltare drumuri sătești în
comuna Leu, județul Dolj”, comuna
Leu, județul Dolj.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat
PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD

50.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 44.138 mii
lei pentru lucrări de investiții în
infrastructură, amenajare spații, rețea de

- Rețea de canalizare 8.080 ml. Conductă
refulare de la stațiile de pompare = 1.160
ml; 5 buc. stații de pompare; Conductă
evacuare de la stațiile de pompare = 50 ml.

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

canalizare și stații de epurare în Stație de epurare ape uzate pentru 2.050 de
Comuna Voivodeni, jud. Mureș.
locuitori, comuna Voivodeni, jud. Mureș.
- Construire clădire cu garaj, birou, vestiar și
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
grup sanitar pentru SVSU, șopron pentru
deputat PSD Florin Buicu
gararea mașinilor și a utilajelor de întreținere
senator PSD Leonard Azamfirei
a domeniului public, precum și amenajarea
și împrejmuirea terenului aferent, localitatea
Voivodeni, jud. Mureș.
- Modernizarea drumurilor secundare în
localitățile Voivodeni și Toldal (11,35 km)
și modernizarea drumurilor agricole în loc.
Voivodeni (6,9 km), jud. Mureș.
- Amenajare spatii administrative pentru
funcționarea Primăriei și a Consiliului local,
comuna Voivodeni, jud. Mureș. (birouri, săli
de ședință, spațiu pentru oficierea
căsătoriilor, spații de așteptare și pentru
informarea cetățenilor, arhivă, grupuri
sanitare).
- Construire bază sportivă în loc. Voivodeni,
jud. Mureș.
- Amenajare Cămin cultural în localitatea
Voivodeni, jud. Mureș.
- Reabilitare și extindere dispensar medical,
reabilitare clădire Școala primară și clădire
Bibliotecă
comunală
în
localitatea
Voivodeni, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
44.138 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

51.

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 1.170 mii
lei pentru lucrări de investiții în
extindere canalizare menajeră, rețea apă
potabilă, extindere canalizare menajeră,
reabilitare cămin cultural, asfaltare
străzi și construire sală de sport, în
comuna Beica de Jos, jud. Mureș.

- Extindere canalizare menajeră în
localitățile Beica de Sus și Nadășa, comuna
Beica de Jos, jud. Mureș.
- Rețea de apă potabilă în localitățile Beica
de Sus, Căcuciu, Sânmihai de Pădure,
Șerbeni, Nadășa, comuna Beica de Jos, jud.
Mureș
- Extindere canalizare menajeră în
localitățile Căcuciu, Sânmihai de Pădure,
Șerbeni, comuna Beica de Jos, jud. Mureș.
- Reabilitare Cămin cultural Beica de Jos,
jud. Mureș.
- Asfaltare străzi de interes local în comuna
Beica de Jos, jud. Mureș.
- Sală de sport în localitatea Beica de Jos,
comuna Beica de Jos, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
1.170 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât

Nr.
crt.

52.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 51.979 mii
lei pentru lucrări de investiții în
reabilitare și modernizare străzi,
grădiniță, școala gimnazială, rezervor
de apă și stație de ridicare a presiunii,
în comuna Batoș, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Reabilitare și modernizare străzi în comuna
Batoș, jud. Mureș.
- Modernizare, renovare și dotare, dispensar
uman în localitatea Batoș, comuna Batoș,
jud. Mureș.
- Modernizare renovare și dotare, grădiniță
în loc. Botoș, jud. Mureș.
- Extindere, reabilitare, modernizare și
dotare Școala Gimnazială din loc. Batoș,
jud. Mureș.
- Asfaltare străzi și îmbunătățirea
infrastructurii locale în loc. Batoș, jud.
Mureș.
- Construire sediu administrativ comuna
Batoș, jud. Mureș.
- Rezervor de apă și modernizare stație de
ridicare a presiunii, comuna Batoș, jud.
Mureș.
- Înființare rețea de canalizare și stație de
epurare în loc. Dedrad, Goreni, Batoș și
Uila, comuna Batoș, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
51.979 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului

Nr.
crt.

53.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 3.304 mii
lei pentru lucrări de investiții în comuna
Zagăr, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Reabilitare, modernizare și extindere
cămin cultural în localitatea Zagăr, comuna
Zagăr, jud. Mureș
Reabilitare,
extindere
și
dotare
infrastructură
educațională
pentru
învățământul general obligatoriu în comuna
Zagăr, jud. Mureș.
- Asfaltarea drumului comunal DC63 și a
străzilor din satele Zagăr și Seleuș, comuna
Zagăr, jud. Mureș.
- Construire capelă mortuară în localitatea
Zagăr, comuna Zagăr, jud. Mureș.
- Reabilitare și modernizare clădire Primăria
Zagăr, jud. Mureș.
- Reabilitare și dotare parc central în
localitatea Zagăr, comuna Zagăr, jud.
Mureș.
- Modernizare trotuare în localitățile Zagăr
și Seleuș, comuna Zagăr, jud. Mureș.
- Extindere rețea de gaze naturale în
localitatea Zagăr, comuna Zagăr, jud.
Mureș.

Motivația
respingerii

bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se

Nr.
crt.

54.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 3.095 mii
lei pentru lucrări de investiții în comuna
Băgaciu, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Sursa de finanțare:Diminuarea cu suma de
3.304 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind

- construcție școală gimnazială, comuna
Băgaciu, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 3.095 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA

Nr.
crt.

55.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 10.823 mii
lei pentru lucrări de investiții în comuna
Grebenișu de Câmpie, jud. Mureș.

- modernizare străzi, comuna Grebeniu de
Câmpie, jud. Mureș.
- Modernizare drumuri de interes local,
comuna Grebeniu de Câmpie, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 10.823 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA

Motivația
respingerii

finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de

Nr.
crt.

56.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 58.736 mii
lei pentru lucrări de investiții în orașul
Sărmașu, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

- Lucrări de intervenție la Școala generală
Balda și la Școala generală Sărmașu, în
scopul creșterii eficienței energetice prin
lucrări de reabilitare termică a sistemului de
încălzire și instalarea unor sisteme
alternative de producere a energiei, orașul
Sărmașu, jud. Mureș.
- Îmbunătățirea calității vieții populației din

finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

orașul Sărmașu prin construirea și dotarea
Centrului Recreativ Sărmașu și a Creșei nr.
1 Sărmașu și modernizarea spatiilor publice
adiacente.
- Îmbunătățirea calității vieții populației din
orașul
Sărmașu
prin
reabilitarea,
modernizarea, dotarea și extinderea Casei
de Cultură a orașului Sărmașu și
modernizarea spațiului public adiacent.
- Reabilitare Casa de Cultură.

coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.

- Eficientizarea și modernizarea iluminatului
public.
- Asfaltarea drumului comunal DC103
Sărmașu-Moruț-Larga-Titiana,
oraș
Sărmașu, jud. Mureș.
- Extinderea rețelei de canalizare în
localitățile Balda, Sărmășel Sat și Sărmășel
Gară, oraș Sărmașu, jud. Mureș.
- Retehnologizare Stație de Epurare, oraș
Sărmașu, jud. Mureș
- Asfaltarea drumului comunal DC 104
Balda – Vişinelu și asfaltare drum de
legătură interjudețean DC49A Vișinelu, jud.
Mureș - Crișeni, jud. Cluj, 4,5 km.
- Amenajare curte interioară și teren de sport
multifuncțional la Școala Generală Nr. 2,
Sărmașu, jud. Mureș.
- Construire bloc de locuințe pentru tineri
specialiști în orașul Sărmașu.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
58.736 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR

Nr.
crt.

57.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA
Se supune suplimentarea sumei alocate - Modernizare străzi în localitățile Petrilaca,
județului Mureș, cu suma de 9.315 mii Orosiași Dătășeni, comuna Cuci, jud.
lei lucrări de investiții în infrastructură Mureș.
în comuna Cuci, jud Mureș.
- Reabilitare Școala Generală Petrilaca și
Cămin Cultural Petrilaca, sat Petrilaca,
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
comuna Cuci, jud. Mureș.
- Reabilitare drum DC87 Cuci -Petrilaca,
deputat PSD Florin Buicu
comuna Cuci, jud. Mureș.
senator PSD Leonard Azamfirei
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 9.315 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA

Motivația
respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au

Nr.
crt.

58.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 10.337 mii
lei lucrări de investiții în comuna
Șincai, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Reabilitare, extindere și dotare școala
gimnazială în loc. Șincai, jud. Mureș.
- Reabilitare și dotare dispensar uman în
loc. Șincai, jud. Mureș.
- Reabilitarea, modernizarea, dotarea și
extinderea așezământului cultural din loc.
Șincai și reabilitarea modernizarea, dotarea
și extinderea așezământului cultural în loc.
Șincai-Fânațe.
- Construire Centru de Comunitate pentru
activități culturale în loc. Lechincioara, jud.
Mureș.
- Modernizare drumuri comunale și sistem
de iluminat public, comuna Șincai, jud.
Mureș.
- Asfaltarea rețelei stradale în localitatea
Șincai, jud. Mureș.
- Extinderea rețelei de canalizare în comuna
Șincai, jud. Mureș.
Reabilitare, dotare și extindere clădire –
Primăria comunei Șincai, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 10.337 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI

Motivația
respingerii

credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau

Nr.
crt.

59.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul neprevăzute apărute
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE în timpul exercițiului
REZERVA
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se supune suplimentarea sumei alocate - Pod rutier peste râul Mureș (reabilitare și Se
propune
județului Mureș, cu suma de 88.142 mii consolidare), oraș Luduș, jud. Mureș.
respingerea
lei lucrări de investiții în orașul Luduș, - Construire bază sportivă TIP 1, str. Uzinei amendamentului
jud. Mureș.
de Apă, nr. 1, oraș Luduș, Uzina de apă a deoarece totalul pe
orașului Luduș, jud. Mureș.
judete din anexa 7
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
rezultatul
- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii este
deputat PSD Florin Buicu
de drumuri în oraşulLudus, jud. Mureș.
insumării anexelor
senator PSD Leonard Azamfirei
- Creșterea eficienței energetice în clădiri 7/01, 7/02 si 7/03 cu
rezidențiale din orașul Luduș - lot 1, jud. coloanele 2 si 3 din
Mureș.
anexa 7, destinate
- Extinderea și echiparea structurii echilibrarii potrivit
educaționale a Școlii Gimnaziale ”Ioan art.6 din proiectul de
Vlăduțiu”, orașul Luduș, jud. Mureș.
lege, iar sursa de
- Modernizare străzi aproximativ 9 km - finanțare propusă nu
etapa I, oraș Luduș, jud. Mureș.
poate fi avută în
- Alte proiecte în parteneriat cu CNI S.A. vedere.
Potrivit
sau finanțate prin PNDL, POR, oraș Luduș, prevederilor
Legii
jud. Mureș.
nr.500/2002 privind
- Modernizare străzi aproximativ 9 km – finanțele
publice,
etapa II, și modernizare străzi în cartierul Fondul de Rezervă
Centrul Vechi, oraș Luduș, jud. Mureș.
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

- Modernizare piață – construire hală
agroalimentară în localitatea Luduș, jud.
Mureş.
- Construire pod nou peste râul Mureș.
- Amenajare infrastructură rutieră de
legătură între Str. Pârâului și limita județului
Alba.
- Realizare secție de psihiatrie prin
schimbare destinație școală.

dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 88.142 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA
60.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 11.793 mii
lei lucrări de investiții în comuna
Albești, jud Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

- Modernizare străzi comuna Albești, jud.
Mureș.
- Canalizare menajeră Boiu-Țopa, comuna
Albești, jud. Mureș.
- Pod peste pârâul Rogoz, loc. Boiu,
comuna Albești, jud. Mureș.
- Reabilitare și modernizare dispensar uman
în loc. Albești, comuna Albești, jud. Mureș.
- Construire centru multifuncțional pentru
servicii sociale, comuna Albești, jud.
Mureș.
- Modernizare, extindere și dotare școlile
gimnaziale în localitățile Boiu și Albești,
comuna Albești, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma

Nr.
crt.

61.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 6.200 mii
lei lucrări de investiții în comuna Rușii
Munți, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

de 11.793 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA

prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit

- Construire dispensar uman în loc. Rușii
Munți, jud. Mureș.
- Canalizare în loc. Sebeș, jud. Mureș.
- Extindere canalizare în loc. Rușii Munți,
jud. Mureș
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
6.200 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

62.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 756 mii lei
lucrări de investiții în comuna Ogra, jud
Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga

Motivația
respingerii

art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
- Lucrări de intervenție la Școala Generală Se
propune
Ogra în scopul creșterii eficienței energetice respingerea
- Modernizare drum Giuluș – Lăscud și amendamentului
drumuri în localitatea Ogra, jud. Mureș.
deoarece totalul pe
- Construire grădiniță cu program normal în judete din anexa 7
localitatea Ogra, jud. Mureș.
este
rezultatul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

- Centru comunitar integrat în localitatea
Ogra, jud. Mureș.
- Achiziționare echipamente TIC în
localitatea Ogra în vederea desfășurării
cursurilor online în contextul COVID-19.

insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 765 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

63.

Anexa 7, Numărul curent 28

Se supune suplimentarea sumei alocate

- Reabilitare Școala Gimnazială Iclandu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

județului Mureș, cu suma de 3.702 mii
lei lucrări de investiții în comuna
Iclănzel, jud. Mureș.

Mare, comuna Iclănzel, jud. Mureș.
- Asfaltare drumuri comunale și de interes
local în loc. Iclănzel, jud. Mureș.
- Înlocuirea tâmplăriei și schimbarea
instalației de încălzire la grădinița Căpușu
de Câmpie, alte lucrări de finisaje
interioare, comuna Iclănzel, jud. Mureș.
- Canalizare menajeră și stație de epurare în
loc. Mădărășeni, Iclănzel, Iclandu Mare,
Căpușu de Câmpie, comuna Iclănzel, jud.
Mureș.

respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 3.702 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA

Nr.
crt.

64.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 12.320 mii
lei lucrări de investiții în comuna Deda,
jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Extinderea rețelei de canalizare menajeră
și alimentare cu apă, comuna Deda, județul
Mureș
- Construire dispensar medical, loc. Deda,
comuna Deda, județul Mureș.
- Reabilitare și modernizare Liceul
Tehnologic Vasile Netea, Deda, jud. Mureș.
- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere, în
comuna Deda, județul Mureș.
- Înființare rețea de canalizare menajeră în
localitatea Filea, comuna Deda, județ
Mureș.
- Introducere gaz în comuna Deda.
- Extindere și captare izvoare din zona
Donca, sat Bistra-Mureșului, comuna Deda,
județ Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 12.320 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA

Motivația
respingerii

Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali

Nr.
crt.

65.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 20.564 mii
lei lucrări de investiții în municipiul
Reghin, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Modernizarea unor străzi și lotul 3 - Str.
Câmpului, sector 2, municipiul Reghin, jud.
Mureș.
- lucrări privind înlocuirea unor conducte de
apă potabilă, municipiul Reghin, jud.
Mureș.
- lucrări de modernizarea a Bazei Sportive
„Metalul” din Municipiul Reghin – etapa I,
jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 20.564 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa
nr.
3/65/01
MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/ Capitolul 5100/ Subcapitolul
01/ Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE
REZERVA

Motivația
respingerii

de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor

Nr.
crt.

66.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 30.822 mii
lei lucrări de investiții în comuna
Șăulia, jud. Mureș.

- Grădiniță în loc. Șăulia, jud. Mureș.
- Îmbunătățire infrastructură rutieră în
Șăulia, și a drumului comunal Șăulia –
Leorința.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
30.822 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă

Nr.
crt.

67.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 12.508 mii
lei lucrări de investiții în orașul Iernut,
jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Alimentare cu apă în localitatea Oarba de
Mureș, oraș Iernut, județ Mureș.
- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă
și canalizare în cartierul Mihai Eminescu
Nou din orașul Iernut, județ Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
12.508 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

68.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 28.500 mii
lei lucrări de investiții în comuna Band,
jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

- Reabilitarea și modernizarea drumurilor
comunale și străzi (9,86 km) și reabilitarea și
modernizarea drumuri comunale (12,78 km),
comuna Band, jud. Mureș.
- Reabilitarea și modernizarea Școala
Primară, sat Oroiu, comuna Band, jud.
Mureș.
- Digitalizarea serviciilor din Primăria Band,
jud. Mureș.

Motivația
respingerii

vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate

Nr.
crt.

69.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Anexa 7, Numărul curent 28

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de
28.500 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii

echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se supune suplimentarea sumei alocate - Extindere rețea de alimentare cu apă Se
propune
județului Mureș, cu suma de 2.002 mii potabilă în comuna Bogata, jud. Mureș.
respingerea
lei lucrări de investiții în comuna
amendamentului
Bogata, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de deoarece totalul pe
2.002 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa judete din anexa 7

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

70.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 7, Numărul curent 28
Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 6.326 mii
lei pentru lucrări de investiții în comuna
Lunca Bradului, jud. Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

- Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială din localitatea Lunca Bradului.
- Extindere rețea de alimentare cu apă și
canalizare în loc. Lunca Bradului.
- Reabilitare și modernizare străzi în comuna
Lunca Bardului, și asfaltare stradă în sat
Neagra, com. Lunca Bradului, jud. Mureș

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe
judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva

Sursa de finanțare:Diminuarea cu suma de
6.326 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa
nr. 3/65/01 MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/
Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ Grupa 50/
TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Nr.
crt.

71.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Art.6.alin( 5) Pentru
echilibrarea bugetelor locale
ale județelor în anul 2021 din
cota prevăzută la alin(1)
lit.a)și din sumele prevăzute la
alin(3) lit.b) , se alocă sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată prevăzute în
ANEXA NR.7, astfel încât
valoarea însumată a acestor
venituri să nu fie mai mică de
250 lei/locuitor/an.

Pentru anul 2021 , sumele alocate
pentru echilibrarea bugetelor locale ale
județelor , în completarea veniturilor
estimate a fi încasate din cota prevăzută
la alin(1) lit.a)și din sumele prevăzute
la alin(3) lit.b) , se alocă sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată,astfel
încât valoarea însumată a acestor
venituri să acopere funcționarea și
finalizarea proiectelor de investiții
aflate în derulare.
Se introduce în Anexa nr.7 Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021 și estimări 20222024, la poziția(16) Județul Dâmbovița
( comune, orașe, municipii) suma de
294.063 mii lei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Portofoliul de proiecte aflate în derulare pe
raza unității administrativ -teritoriale
Municipiul Târgoviște, cuprinde printre
altele următoarele obiective de interes local;

Prin acest amendament dorim introducerea
în anexa nr.7 Sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021 și estimări
2022-2024,
la
poziția
16
Judet
DÂMBOVITA(comune, orașe, municipii)
suma de 113.115 mii leinecesară pentru
finalizarea obiectivelor;
-Reabilitare si modernizare stadionul
Municipal Eugen Popescu din Targoviste,
valoare rămasă de executat,53.947 mii lei,
investiție începută în anul 2019.
-Imbunatatirea
infrastructurii
educationale prin extinderea, reabilitarea,
modernizarea si echiparea scolii gimnaziale
Autor: Titus Corlățean senator PSD,
,,Radu cel Mare”, din Targoviste, jud.
Dambovita,valoare 21.623mii lei, investiție
Holban Georgeta-Carmen deputat începută în anul 2020
PSD,
-Modernizarea si reabilitarea retelei
stradale
din
Municipiul
Targoviste,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
judetulDambovita: str. Maior Breziseanu
Eugen, Calea Campulung, str. Ana Ipatescu,
Ţachianu Marian deputat PSD,
str. Locotenent Parvan Popescu, str. Mihai
Eminescu, str. Baratiei, str. Ilfovului, str.

Motivația
respingerii

bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor bugetare
și/sau
de
angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Vulpescu Ioan deputat PSD

72.

Sume defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
pentru anul 2021

Se suplimentează cu suma de 11.226
mii lei fondurile alocate în vederea
echilibrări bugetului Consiliului
Județean Călărași de la suma de 41.963

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

Porumbeilor si str. CostacheOlareanu,
valoare 15.387 mii lei, investiție începută
în anul 2020
-Modernizarea si reabilitarea retelei
stradale
din
Municipiul
Targoviste,
judetulDambovita: str. 9 Mai, Aleea Virgil
Draghiceanu, Aleea Grivita, str. Gabriel
Popescu, str. Boerescu zaharia, Calea
Domneasca, Bulevardul Independentei si
Bulevardul Libertatii,valoare 22.158 mii
lei, investiție începută în anul 2020
Deoarece resursele bugetare ale unei
autorității locale sunt formate din venituri
proprii( taxe și impozite locale) , alocări de
la Bugetul de stat prin Legea Bugetului de
stat, si alte surse legale, conform
prevederilor Legii 273 /2006 privind
finanțele pblice locale, în anul 2021,
estimarea veniturilor proprii nu asigură în
totalitate
funcționarea
și
finalizarea
investițiilor aflate în derulare.
De aceea se impune o alocare
corespunzătoare din Sume defalcate din taxa
pe avloarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ,județului Dâmbovița,
pentru susținerea Municipiului Târgoviște
așa cum am arătat mai sus.
Sursa de finanțare;Buget de stat, prin
alocările cuprinse în Legea Bugetului de
stat pe anul 2021.
Motivația amendamentului:
Majorarea cu suma de 11.226 mii lei a
cuantumului alocat bugetului Consiliului
Județean Călărași este necesară pentru a

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece totalul pe

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol
(autor, apartenență politică)
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat
Anexa 7
mii lei la suma de 53.189 mii lei (total
Nr. crt. 12
sumă județ 148.057 mii lei)
Autor:
Senator Nicușor CIONOIU
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

asigura funcționarea instituțiilor subordonate
CJ
Călărași
și
pentru
asigurarea
finanțării/cofinanțării
proiectelor
investiționale ale județului Călărași.

judete din anexa 7
este
rezultatul
insumării anexelor
7/01, 7/02 si 7/03 cu
coloanele 2 si 3 din
anexa 7, destinate
echilibrarii potrivit
art.6 din proiectul de
lege, iar sursa de
finanțare propusă nu
poate fi avută în
vedere.
Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002 privind
finanțele
publice,
Fondul de Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului
se
utilizează
pentru
finanțarea
unor
cheltuieli urgente sau
neprevăzute apărute
în timpul exercițiului
bugetar, pentru care
ordonatorii principali
de credite nu au
credite
bugetare
aprobate, astfel încât
Fondul de rezerva
bugetara la dispoziția
Guvernului nu se
poate utiliza din faza
de elaborare a legii

Suma,solicitată prin amendament, a fost
stabilită în concordanță cu suma alocată prin
Bugetul de stat pentru anul 2020,
diminuarea sumei alocată în anul 2021, în
condițiile creșterii economice estimate,nu
are nici fundament juridic nici economic.
Sursa de finanțare:
diminuarea Fondului de rezervă aflat la
dispoziția Guvernului (Anexa 2 capitol
5001 grupa 50, Titlul V, art. 01) cu suma de
11.226mii lei

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

73.

Art. 4, lit. d) din Proiectul
Suplimentarea sumei de 180.948
Suma solicitată este necesară pentru
legii bugetului de stat pe anul mii leiprevăzută în proiectul legii asigurarea cheltuielilor de funcționare:
2021
bugetului de stat pe anul 2021 înAnexa
- reparații drumuri, subvenții;
7- ” Sume defalcate din taxa pe
- cheltuieli de dezvoltare (investiții și
Anexa 7 - ” Sume defalcate valoarea adăugată pentru echilibrarea cofinanțare proiecte europene).
din
taxa
pe
valoarea bugetelor locale pe anul 2021”
orașelor
și
adăugată
pentru aferentecomunelor,
echilibrarea bugetelor locale municipiilor din județul Dâmbovița.
Suma totală necesară la nivelul
pe anul 2021”
județului Dâmbovița este de 500.000
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA mii lei.

Motivația
respingerii

bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece
nu
se
prevede sursa de
finanțare
a
cheltuielilor
determinate de acesta

Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD
74.

Suplimentarea sumelor prevăzute în
Suma solicitată este necesară pentru
Anexa 7 din proiectul Legii bugetului asigurarea cheltuielilor de funcționare:
de stat pe anul 2021 - ” SUME
- reparații drumuri, subvenții;
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
- cheltuieli de dezvoltare (investiții și
Anexa 7- ”Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale pe cofinanțare proiecte europene).
din
taxa
pe
valoarea anul 2021” aferente cu suma de
Sursă: Bugetul de stat
adăugată
pentru 331.671 mii lei.
echilibrarea bugetelor locale
Suma totală necesară la nivelul
pe anul 2021”
județului Dâmbovița este de 400.000
mii lei pentru anul 2021.
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA
Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat
Art. 6 alin. (5) din Proiectul
legii bugetului de stat pe anul
2021

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa de
finanțare propusă nu
respectă prevederile
art.17 alin.(3^1) din
Legea
finanțelor
publice nr.500/2002,
cu modificările și
completările
ulterioare,
potrivit
cărora ”modificarea
creditelor bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol
/
paragraf/grupa/titlul/articol/
alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

PSD,
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Vulpescu Ioan deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii

și/sau
de
angajament,
ca
urmare
a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de sume
între subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021
ANEXA NR.7.03
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului
Buzău cu suma de 734 mii lei pentru
proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Buzău în perioada 2014-2020, comuna
Cernătești, județul Buzău
Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Finanțarea acestor obiective aduce
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

2.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Modernizarea turistică a zonei și
Buzău cu suma de 80 mii lei pentru proiectul promovarea intereselor economice ale
- Panou electronic pentru informarea localității.
turistică, comuna Pietroasele, Județul Buzău
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Capitol 50.01
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

3.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Buzău cu suma de 150 mii lei pentru Amenajare spații verzi în Cartierele Anghel
Saligny și Extindere Slam Râmnic și
realizarea unor investiții adiacente în
infrastructura de acces către acestea,
Municipiul Rm. Sărat, Județul Buzău

Amenajarea spațiilor verzi este un
obiectiv
important
pentru
înfrumusețarea orașului, cât și pentru
promovarea sustenabilității.

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

4.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Existenta unui parc de este utilă pentru
Buzău cu suma de 45 mii lei pentru - promovarea activităților recreative ale
Amenajare și dotare parc de agrement în locuitorilor.
comuna Cernătești, județul Buzău
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
Capitol 50.01
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

5.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Creșterea calității vieții pentru locuitorii
Buzău cu suma de 255 mii lei pentru - din comună.
Construire piață agroalimentară în Istița de
Jos, Comuna Săhăteni, Județul Buzău
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

6.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Buzău cu suma de 35 mii lei pentru Construire Piață prevăzută cu parcare
subterană (Subsol), zonă comercială (Parter)
și spații verzi (Etaj 1), Municipiul Rm. Sărat,
Județul Buzău

Municipiul Rm. Sărat are nevoie de
modernizare și de investiții în proiecte
de dezvoltare care vor aduce atât
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor,
cât
și
promovarea
investițiilor
economice ulterioare.

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

7.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

generale,
50.01,
Capitol 50.01

Anexa

3/65/01,

Se suplimentează suma alocată județului
Buzău cu suma de 172 mii lei pentru Proiectul integrat privind construire și dotare
Centru Recreativ, construire și dotare
Grădiniță și modernizare drumuri locale în
localitatea Căldărăști, oraș Pogoanele,

Îmbunătățire aspect localitate, extindere
facilități necesare locuitorilor și
asigurarea infrastructurii preșcolare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu

Nr.
crt.

8.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Legii
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
nr.500/2002
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
privind finanțele
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
publice, Fondul
Lucian Romașcanu, senator PSD
de
Rezervă
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Bugetară
la
Grup Parlamentar PSD
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Anexa
nr.7/03
Sume Se suplimentează suma alocată județului Creșterea calității vieții pentru locuitorii Se
propune
defalcate din taxa pe valoarea Buzău cu suma de 699 mii lei pentru - din comună.
respingerea
Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții si a altor cheltuieli
Județul Buzău

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Construire platformă comunală de depozitare
și
echipamente
pentru
dezvoltarea
amenajărilor destinate depozitării gunoiului
de grajd în comuna Poșta Câlnău, județul
Buzău.
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

9.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Buzău cu suma de 1.762 mii lei pentru
Proiectul Regional a Infrastructurii de apă
uzată, județul Buzău, Comuna Merei, Județul
Buzău.

Proiectul este vital pentru îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor din comună.

Autori:
Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD
ŢepeluşLaurenţiu-Cristinel, deputat PSD
Lucian Romașcanu, senator PSD
Liliana Sbîrnea, senator PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

10.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 44.138 mii lei
pentru lucrări de investiții în infrastructură,
amenajare spații, rețea de canalizare și stații
de epurare în Comuna Voivodeni, jud.
Mureș.

- Rețea de canalizare 8.080 ml.
Conductă refulare de la stațiile de
pompare = 1.160 ml; 5 buc. stații de
pompare; Conductă evacuare de la
stațiile de pompare = 50 ml. Stație de
epurare ape uzate pentru 2.050 de
locuitori, comuna Voivodeni, jud.
Mureș.
- Construire clădire cu garaj, birou,
vestiar și grup sanitar pentru SVSU,
șopron pentru gararea mașinilor și a
utilajelor de întreținere a domeniului
public, precum și amenajarea și
împrejmuirea
terenului
aferent,
localitatea Voivodeni, jud. Mureș.
- Modernizarea drumurilor secundare în
localitățile Voivodeni și Toldal (11,35
km) și modernizarea drumurilor
agricole în loc. Voivodeni (6,9 km),
jud. Mureș.
- Amenajare spatii administrative
pentru funcționarea Primăriei și a
Consiliului local, comuna Voivodeni,
jud. Mureș. (birouri, săli de ședință,
spațiu pentru oficierea căsătoriilor,
spații de așteptare și pentru informarea
cetățenilor, arhivă, grupuri sanitare).
- Construire bază sportivă în loc.
Voivodeni, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
- Amenajare Cămin cultural în
localitatea Voivodeni, jud. Mureș.
- Reabilitare și extindere dispensar
medical, reabilitare clădire Școala
primară și clădire Bibliotecă comunală
în localitatea Voivodeni, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 44.138 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

11.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 1.170 mii lei
pentru lucrări de investiții în extindere
canalizare menajeră, rețea apă potabilă,
extindere canalizare menajeră, reabilitare
cămin cultural, asfaltare străzi și construire
sală de sport, în comuna Beica de Jos, jud.

- Extindere canalizare menajeră în
localitățile Beica de Sus și Nadășa,
comuna Beica de Jos, jud. Mureș.
- Rețea de apă potabilă în localitățile
Beica de Sus, Căcuciu, Sânmihai de
Pădure, Șerbeni, Nadășa, comuna Beica
de Jos, jud. Mureș

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
- Extindere canalizare menajeră în
localitățile Căcuciu, Sânmihai de
Pădure, Șerbeni, comuna Beica de Jos,
jud. Mureș.
- Reabilitare Cămin cultural Beica de
Jos, jud. Mureș.
- Asfaltare străzi de interes local în
comuna Beica de Jos, jud. Mureș.
- Sală de sport în localitatea Beica de
Jos, comuna Beica de Jos, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 1.170 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

12.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 51.979 mii lei
pentru lucrări de investiții în reabilitare și
modernizare străzi, grădiniță, școala
gimnazială, rezervor de apă și stație de
ridicare a presiunii, în comuna Batoș, jud.
Mureș.

- Reabilitare și modernizare străzi în
comuna Batoș, jud. Mureș.
- Modernizare, renovare și dotare,
dispensar uman în localitatea Batoș,
comuna Batoș, jud. Mureș.
- Modernizare renovare și dotare,
grădiniță în loc. Botoș, jud. Mureș.
- Extindere, reabilitare, modernizare și
dotare Școala Gimnazială din loc.
Batoș, jud. Mureș.
- Asfaltare străzi și îmbunătățirea
infrastructurii locale în loc. Batoș, jud.
Mureș.
- Construire sediu administrativ comuna
Batoș, jud. Mureș.
- Rezervor de apă și modernizare stație
de ridicare a presiunii, comuna Batoș,
jud. Mureș.
- Înființare rețea de canalizare și stație
de epurare în loc. Dedrad, Goreni,

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Batoș și Uila, comuna Batoș, jud.
Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 51.979 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

13.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 3.304 mii lei
pentru lucrări de investiții în comuna Zagăr,
jud. Mureș.

- Reabilitare, modernizare și extindere
cămin cultural în localitatea Zagăr,
comuna Zagăr, jud. Mureș
- Reabilitare, extindere și dotare
infrastructură
educațională
pentru
învățământul general obligatoriu în
comuna Zagăr, jud. Mureș.
- Asfaltarea drumului comunal DC63 și
a străzilor din satele Zagăr și Seleuș,
comuna Zagăr, jud. Mureș.
- Construire capelă mortuară în
localitatea Zagăr, comuna Zagăr, jud.
Mureș.
- Reabilitare și modernizare clădire
Primăria Zagăr, jud. Mureș.
- Reabilitare și dotare parc central în
localitatea Zagăr, comuna Zagăr, jud.
Mureș.
- Modernizare trotuare în localitățile
Zagăr și Seleuș, comuna Zagăr, jud.
Mureș.
- Extindere rețea de gaze naturale în
localitatea Zagăr, comuna Zagăr, jud.
Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:Diminuarea cu suma
de 3.304 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

14.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate - construcție școală gimnazială,
județului Mureș, cu suma de 3.095 mii lei comuna Băgaciu, jud. Mureș.
pentru lucrări de investiții în comuna
Băgaciu, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 3.095 mii lei a sumelor prevăzute la
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
deputat PSD Florin Buicu
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
senator PSD Leonard Azamfirei
GENERALE/
Capitolul
5100/
Grup parlamentar PSD
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

15.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 10.823 mii lei
pentru lucrări de investiții în comuna
Grebenișu de Câmpie, jud. Mureș.

- modernizare străzi, comuna Grebeniu
de Câmpie, jud. Mureș.
- Modernizare drumuri de interes local,
comuna Grebeniu de Câmpie, jud.
Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 10.823 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

16.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate Se supune suplimentarea sumei alocate
din taxa pe valoarea adăugată județului Mureș, cu suma de 58.736 mii lei

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
- Lucrări de intervenție la Școala Se
propune
generală Balda și la Școala generală respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

pentru lucrări de investiții în orașul Sărmașu,
jud. Mureș.

Sărmașu, în scopul creșterii eficienței
energetice prin lucrări de reabilitare
termică a sistemului de încălzire și
instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei, orașul Sărmașu,
jud. Mureș.
Îmbunătățirea
calității
vieții
populației din orașul Sărmașu prin
construirea și dotarea Centrului
Recreativ Sărmașu și a Creșei nr. 1
Sărmașu și modernizarea spatiilor
publice adiacente.
Îmbunătățirea
calității
vieții
populației din orașul Sărmașu prin
reabilitarea, modernizarea, dotarea și
extinderea Casei de Cultură a orașului
Sărmașu și modernizarea spațiului
public adiacent.
- Reabilitare Casa de Cultură.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

- Eficientizarea și modernizarea
iluminatului public.
- Asfaltarea drumului comunal DC103
Sărmașu-Moruț-Larga-Titiana,
oraș
Sărmașu, jud. Mureș.
- Extinderea rețelei de canalizare în
localitățile Balda, Sărmășel Sat și
Sărmășel Gară, oraș Sărmașu, jud.
Mureș.
- Retehnologizare Stație de Epurare,
oraș Sărmașu, jud. Mureș
- Asfaltarea drumului comunal DC 104
Balda – Vişinelu și asfaltare drum de
legătură interjudețean DC49A Vișinelu,
jud. Mureș - Crișeni, jud. Cluj, 4,5 km.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
- Amenajare curte interioară și teren de
sport
multifuncțional
la
Școala
Generală Nr. 2, Sărmașu, jud. Mureș.
- Construire bloc de locuințe pentru
tineri specialiști în orașul Sărmașu.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 58.736 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

17.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 9.315 mii lei
lucrări de investiții în infrastructură în
comuna Cuci, jud Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

- Modernizare străzi în localitățile
Petrilaca, Orosiași Dătășeni, comuna
Cuci, jud. Mureș.
- Reabilitare Școala Generală Petrilaca
și Cămin Cultural Petrilaca, sat
Petrilaca, comuna Cuci, jud. Mureș.
- Reabilitare drum DC87 Cuci Petrilaca, comuna Cuci, jud. Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 9.315 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

18.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 10.337 mii lei
lucrări de investiții în comuna Șincai, jud.
Mureș.

- Reabilitare, extindere și dotare școala
gimnazială în loc. Șincai, jud. Mureș.
- Reabilitare și dotare dispensar uman
în loc. Șincai, jud. Mureș.
- Reabilitarea, modernizarea, dotarea și
extinderea așezământului cultural din
loc. Șincai și reabilitarea modernizarea,
dotarea și extinderea așezământului
cultural în loc. Șincai-Fânațe.
- Construire Centru de Comunitate
pentru activități culturale în loc.
Lechincioara, jud. Mureș.
- Modernizare drumuri comunale și
sistem de iluminat public, comuna
Șincai, jud. Mureș.
- Asfaltarea rețelei stradale în
localitatea Șincai, jud. Mureș.
- Extinderea rețelei de canalizare în
comuna Șincai, jud. Mureș.
Reabilitare, dotare și extindere clădire
– Primăria comunei Șincai, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 10.337 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
FONDURI DE REZERVA

19.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 88.142 mii lei
lucrări de investiții în orașul Luduș, jud.
Mureș.
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga

- Pod rutier peste râul Mureș
(reabilitare și consolidare), oraș Luduș,
jud. Mureș.
- Construire bază sportivă TIP 1, str.
Uzinei de Apă, nr. 1, oraș Luduș, Uzina
de apă a orașului Luduș, jud. Mureș.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții și a altor cheltuieli
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Reabilitarea
si
modernizarea
infrastructurii
de
drumuri
în
oraşulLudus, jud. Mureș.
- Creșterea eficienței energetice în
clădiri rezidențiale din orașul Luduș lot 1, jud. Mureș.
- Extinderea și echiparea structurii
educaționale a Școlii Gimnaziale ”Ioan
Vlăduțiu”, orașul Luduș, jud. Mureș.
- Modernizare străzi aproximativ 9 km
- etapa I, oraș Luduș, jud. Mureș.
- Alte proiecte în parteneriat cu CNI
S.A. sau finanțate prin PNDL, POR,
oraș Luduș, jud. Mureș.
- Modernizare străzi aproximativ 9 km
– etapa II, și modernizare străzi în
cartierul Centrul Vechi, oraș Luduș,
jud. Mureș.
- Modernizare piață – construire hală
agroalimentară în localitatea Luduș,
jud. Mureş.
- Construire pod nou peste râul Mureș.
- Amenajare infrastructură rutieră de
legătură între Str. Pârâului și limita
județului Alba.
- Realizare secție de psihiatrie prin
schimbare destinație școală.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 88.142 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

20.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 11.793 mii lei
lucrări de investiții în comuna Albești, jud
Mureș.

- Modernizare străzi comuna Albești,
jud. Mureș.
- Canalizare menajeră Boiu-Țopa,
comuna Albești, jud. Mureș.
- Pod peste pârâul Rogoz, loc. Boiu,
comuna Albești, jud. Mureș.
- Reabilitare și modernizare dispensar
uman în loc. Albești, comuna Albești,
jud. Mureș.
- Construire centru multifuncțional
pentru servicii sociale, comuna Albești,
jud. Mureș.
- Modernizare, extindere și dotare
școlile gimnaziale în localitățile Boiu și
Albești, comuna Albești, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 11.793 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI cheltuieli
GENERALE/
Capitolul
5100/ urgente
sau
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V neprevăzute
FONDURI DE REZERVA
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

21.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 6.200 mii lei
lucrări de investiții în comuna Rușii Munți,
jud. Mureș.

- Construire dispensar uman în loc.
Rușii Munți, jud. Mureș.
- Canalizare în loc. Sebeș, jud. Mureș.
- Extindere canalizare în loc. Rușii
Munți, jud. Mureș

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 6.200 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

22.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 756 mii lei
lucrări de investiții în comuna Ogra, jud
Mureș.

- Lucrări de intervenție la Școala
Generală Ogra în scopul creșterii
eficienței energetice
- Modernizare drum Giuluș – Lăscud și
drumuri în localitatea Ogra, jud.
Mureș.
- Construire grădiniță cu program
normal în localitatea Ogra, jud. Mureș.
- Centru comunitar integrat în
localitatea Ogra, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
- Achiziționare echipamente TIC în
localitatea Ogra în vederea desfășurării
cursurilor online în contextul COVID19.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 765 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

23.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 3.702 mii lei
lucrări de investiții în comuna Iclănzel, jud.
Mureș.

- Reabilitare Școala Gimnazială
Iclandu Mare, comuna Iclănzel, jud.
Mureș.
- Asfaltare drumuri comunale și de
interes local în loc. Iclănzel, jud.
Mureș.
- Înlocuirea tâmplăriei și schimbarea
instalației de încălzire la grădinița
Căpușu de Câmpie, alte lucrări de
finisaje interioare, comuna Iclănzel,
jud. Mureș.
- Canalizare menajeră și stație de
epurare în loc. Mădărășeni, Iclănzel,
Iclandu Mare, Căpușu de Câmpie,
comuna Iclănzel, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 3.702 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.

Nr.
crt.

24.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 12.320 mii lei
lucrări de investiții în comuna Deda, jud.
Mureș.

- Extinderea rețelei de canalizare
menajeră și alimentare cu apă, comuna
Deda, județul Mureș
- Construire dispensar medical, loc.
Deda, comuna Deda, județul Mureș.
- Reabilitare și modernizare Liceul
Tehnologic Vasile Netea, Deda, jud.
Mureș.
- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere,
în comuna Deda, județul Mureș.
- Înființare rețea de canalizare menajeră
în localitatea Filea, comuna Deda, județ
Mureș.
- Introducere gaz în comuna Deda.
- Extindere și captare izvoare din zona
Donca, sat Bistra-Mureșului, comuna
Deda, județ Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 12.320 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

25.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 20.564 mii lei
lucrări de investiții în municipiul Reghin,
jud. Mureș.

- Modernizarea unor străzi și lotul 3 Str. Câmpului, sector 2, municipiul
Reghin, jud. Mureș.
- lucrări privind înlocuirea unor
conducte de apă potabilă, municipiul
Reghin, jud. Mureș.
- lucrări de modernizarea a Bazei
Sportive „Metalul” din Municipiul
Reghin – etapa I, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 20.564 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI de
Rezervă
GENERALE/
Capitolul
5100/ Bugetară
la
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V dispoziția
FONDURI DE REZERVA
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

26.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 30.822 mii lei
lucrări de investiții în comuna Șăulia, jud.
Mureș.

- Grădiniță în loc. Șăulia, jud. Mureș.
- Îmbunătățire infrastructură rutieră în
Șăulia, și a drumului comunal Șăulia –
Leorința.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 30.822 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

27.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se supune suplimentarea sumei alocate - Alimentare cu apă în localitatea Oarba Se
propune
județului Mureș, cu suma de 12.508 mii lei de Mureș, oraș Iernut, județ Mureș.
respingerea
lucrări de investiții în orașul Iernut, jud. - Reabilitare rețea de distribuție apă amendamentului
Mureș.
potabilă și canalizare în cartierul Mihai deoarece sursa
Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
investiții și a altor cheltuieli
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Eminescu Nou din orașul Iernut, județ
Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 12.508 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

28.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 28.500 mii lei
lucrări de investiții în comuna Band, jud.
Mureș.

Reabilitarea
și
modernizarea
drumurilor comunale și străzi (9,86 km)
și reabilitarea și modernizarea drumuri
comunale (12,78 km), comuna Band,
jud. Mureș.
- Reabilitarea și modernizarea Școala
Primară, sat Oroiu, comuna Band, jud.
Mureș.
- Digitalizarea serviciilor din Primăria
Band, jud. Mureș.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 28.500 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

29.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se supune suplimentarea sumei alocate - Extindere rețea de alimentare cu apă
județului Mureș, cu suma de 2.002 mii lei potabilă în comuna Bogata, jud. Mureș.
lucrări de investiții în comuna Bogata, jud.
Mureș.
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 2.002 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
GENERALE/
Capitolul
5100/
Grup parlamentar PSD
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

30.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 6.326 mii lei
pentru lucrări de investiții în comuna Lunca
Bradului, jud. Mureș.

- Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială din localitatea Lunca
Bradului.
- Extindere rețea de alimentare cu apă și
canalizare în loc. Lunca Bradului.
- Reabilitare și modernizare străzi în
comuna Lunca Bardului, și asfaltare
stradă în sat Neagra, com. Lunca

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Bradului, jud. Mureș
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 6.326 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

31.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 16.292,5 mii lei
pentru lucrări de investiții în comuna
Pogăceaua, jud. Mureș.

- Asfaltare străzi și îmbunătățirea
infrastructurii locale în comuna
Pogăceaua, județul Mureș; lungime
traseu 10 km/suprafață construcție
9.4550 mp (valoare proiect 2.450.000
lei).
- Refacere și extindere, trotuare și alei
pietonale în comuna Pogăceaua;
lungime traseu 15 km (valoare proiect
4.900.000 lei).
- Înființare sistem de supraveghere
video în comuna Pogăceaua (valoare
proiect 245.000 lei).
- Amenajare și dotare punct medical în
satul Văleni, comuna Pogăceaua
(valoare proiect 490.000 lei).
- Construcție capelă mortuară în satul
Văleni, comuna Pogăceaua (valoare
proiect 490.000 lei).
- Construcție sală de sport cu tribună
(valoare proiect 4.900.000 lei).

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
- Amenajare parc de agrement și de
joacă pentru copii, în comuna
Pogăceaua (valoare proiect 367.500
lei).
- Amenajare teren sintetic de sport în
satul Pogăceaua (valoare proiect
490.000 lei).
Construcțiea
noului
sediu
administrativ al comunei Pogăceaua
(valoare proiect 1.960.000 lei).
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 16.292,5 mii lei a sumelor prevăzute
la Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

32.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se supune suplimentarea sumei alocate
județului Mureș, cu suma de 4.701 mii lei
pentru lucrări de investiții în municipiul
Târnăveni, jud. Mureș.

- Construire centru pentru vârstnici în
municipiul Târnăveni, județul Mureș,
repectiv obținerea terenului, proiectare
si asistență tehnică, construcție și
instalații, dotări, asigurarea utilităților
necesare.

Autori – deputat PSD Dumitrița Gliga
deputat PSD Florin Buicu
senator PSD Leonard Azamfirei
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma
de 4.701 mii lei a sumelor prevăzute la
Anexa nr. 3/65/01 MINISTERUL
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI
GENERALE/
Capitolul
5100/
Subcapitolul 01/ Grupa 50/ TITLUL V
FONDURI DE REZERVA

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

33.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 1.513 mii lei pentru
proiectul de investiții - extindere rețea
publică de canalizare în localitatea
Târgoviște, comuna Balint, județul Timiș,

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților locuitorilor din comună

Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale,
iar
totalitatea
amendamentelor
propuse, pentru
care se prevede
diminuarea
fondului
de
rezerva bugetara
depasesc nivelul
fondului
prevazut
in
proiectul
de
lege.
De asemenea,
orice modificare
a anexei 7/03
determina
și
modificarea
anexei nr.7.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

34.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 450 mii lei pentru
proiectul de investiții - construire capelă
mortuară în comuna Balint, Județ Timiș

Proiectul este necesar a fi realizat
pentru a permite locuitorilor din
localitate să beneficieze de condițiile
legale în domeniu.

Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

35.

Anexa nr.7/03
Se suplimentează suma alocată județului
Sume defalcate din taxa pe Timiș cu suma de de 912 mii lei pentru
valoarea
adăugată
pentru realizarea branșamentelor de apă în, com.
echilibrarea bugetelor locale pe

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
generale,
50.01,
Capitol 50.01

Anexa

3/65/01,

Realizarea branșamentelor de apă în
localitățile Bara, Dobrești și Lăpușnic,
din comuna Bara,
va duce la
îmbunătățirea calității vieții populației

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
anul 2021, alocate bugetelor Bara, jud. Timiș.
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
cheltuieli
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
din aceste localități.
de
finanțare
propusă
nu
Sursă de finanțare:
poate fi avută în
Realocare din Fondul de rezervă al vedere. Potrivit
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni prevederilor
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Legii
Capitol 50.01
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

36.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 12.234 mii lei pentru
extindere rețele de canalizare cu apă, rețele
secundare, racorduri și branșamente în
comuna Becicherecul Mic, jud. Timiș

Îmbunătățirea calității vieții pentru
locuitorii din comună.

Autori:
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

37.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 522 mii lei pentru
proiectul - rețeaua de canalizare menajeră a
localității Mănăstire și interconectarea la
stația de epurare din localitatea Mănăstire
com. Birda, Timiș

Îmbunătățirea calității vieții pentru
locuitorii din comună.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

38.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 11.052 mii lei pentru amenajare piste biciclete, alei pietonale,
podețe, accese auto, rigole drum, amenajare
spații verzi, mobilier urban și iluminat
stradal în localitatea Birda, comuna Birda,
jud. Timiș

Investițiile sunt necesare pentru a
diversifica facilitățile din comună și a
spori gradul de confort al locuitorilor
din comună.

Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

39.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea calității vieții pentru
din
comună,
prin
Timiș cu suma de 1.254 mii lei pentru - locuitorii
amenajare teren de sport și spatii aferente în diversificarea dotărilor publice.
localitatea Birda, Timiș
Sursă de finanțare:
Autori:
Realocare din Fondul de rezervă al
Sebastian Răducanu – senator PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Eugen Dogariu – senator PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Capitol 50.01
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

40.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Creșterea calității vieții locuitorilor din
Timiș cu suma de 1000 mii lei pentru localitățile Ohaba, Forgaci și Sinersig,
introducerea rețelei de gaz în comuna comuna Boldur, jud. Timiș
Boldur, jud. Timiș
Sursă de finanțare:
Autori:
Realocare din fondul de rezervă al
Eugen Dogariu – senator PSD
Guvernului, bugetul MFP, acțiuni
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale.
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

41.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 1500 mii lei pentru
realizarea rețelei de canalizare în localitățile
Ohaba, Forgaci și Sinersig, comuna Boldur,
jud. Timiș

Creșterea calității vieții locuitorilor din
localitățile Ohaba, Forgaci și Sinersig,
comuna Boldur, jud. Timiș

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din fondul de rezervă al
Guvernului, bugetul MFP, acțiuni
generale.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

42.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Creșterea calității vieții locuitorilor
Timiș cu suma de 1.500 mii lei pentru - comunei și facilitarea accesului la
modernizare sistem de iluminat public și servicii publice de bază.
stradal în comuna Cărpiniș comuna Cărpiniș
Sursă de finanțare:
Autori:
Realocare din Fondul de rezervă al
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

43.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Creșterea calității vieții locuitorilor
comunei și facilitarea accesului la
Se suplimentează suma alocată județului servicii publice de bază.
Timiș cu suma de 200 mii lei pentru
construire punct de colectare gratuita a Sursă de finanțare:
deșeurilor, com. Cărpiniș, Timiș
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

44.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vedere. Potrivit
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Capitol 50.01
prevederilor
Eugen Dogariu – senator PSD
Legii
Sebastian Răducanu – senator PSD
nr.500/2002
Grupul parlamentar PSD
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Anexa nr.7/03 Sume defalcate
Creșterea calității vieții locuitorilor Se
propune
din taxa pe valoarea adăugată
comunei și facilitarea accesului la respingerea
pentru echilibrarea bugetelor Se suplimentează suma alocată județului servicii publice de bază.
amendamentului
Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
locale pe anul 2021, alocate Timiș cu suma de 500 mii lei pentru
bugetelor
locale
pentru extindere rețea canalizare, com. Cărpiniș,
finanțarea unor proiecte de Timiș
investiții si a altor cheltuieli
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
deoarece sursa
de
finanțare
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni poate fi avută în
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vedere. Potrivit
Capitol 50.01
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

45.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 50 mii lei - Reabilitare
termica si realizare acoperiș tip șarpanta
peste școala cu clasele I-VIII din localitatea
Cărpiniș, Timiș

Modernizarea
și
îmbunătățirea
aspectului comunei Cărpiniș, creșterea
calității vieții locuitorilor comunei și
facilitarea accesului la servicii publice
de bază.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
sau
urgente
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

46.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 200 mii lei - Reabilitare
modernizare si dotare scoală Iecea Mica,
com. Cărpiniș, Timiș

Modernizarea
și
îmbunătățirea
aspectului comunei Cărpiniș, creșterea
calității vieții locuitorilor comunei și
facilitarea accesului la servicii publice
de bază.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

47.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 300 mii lei - Demolare
construcție existenta si construire grădinița
cu 3 grupe cu program prelungit si cu
bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E

Modernizarea
și
îmbunătățirea
aspectului comunei Cărpiniș, creșterea
calității vieții locuitorilor comunei și
facilitarea accesului la servicii publice
de bază.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

48.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 465 mii lei - Sistem de
supraveghere video în comuna Cărpiniș și
sat aparținător Iecea Mica

Modernizarea
și
îmbunătățirea
aspectului comunei Cărpiniș, creșterea
calității vieții locuitorilor comunei și
facilitarea accesului la servicii publice
de bază.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

49.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 300 mii lei - Amenajare
parc 2500 mp în localitatea Cărpiniș, parcul
va cuprinde spatii amenajate cu flori, o
fântâna, alei, bănci, stâlpi de iluminat, un
spațiu acoperit pentru ceremonii festive,
com. Cărpiniș, Timiș

Modernizarea
și
îmbunătățirea
aspectului comunei Cărpiniș, creșterea
calității vieții locuitorilor comunei și
facilitarea accesului la servicii publice
de bază.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

50.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Investițiile sunt necesare pentru
Timiș cu suma de 4.568 mii lei pentru - dezvoltarea și modernizarea comunei
amenajare parc în comuna Comloșu Mare, Comloșu Mare, județul Timiș.
județ Timiș
Sursă de finanțare:
Autori:
Realocare din Fondul de rezervă al
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

51.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Investițiile sunt necesare pentru
Timiș cu suma de 5.000 mii lei pentru - dezvoltarea și modernizarea comunei
amenajare și dotare piață agroalimentară în Comloșu Mare, județul Timiș.
comuna Comloșu Mare, județ Timiș
Sursă de finanțare:
Autori:
Realocare din Fondul de rezervă al
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Grupul parlamentar PSD

52.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 400 mii lei pentru Capela
în localitatea Țipari, comuna Coșteiu, jud.
Timiș
Autori:

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu

Nr.
crt.

53.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții si a altor cheltuieli
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate Se suplimentează suma alocată județului Investițiile sunt necesare pentru
din taxa pe valoarea adăugată Timiș cu suma de 200 mii lei pentru sistem dezvoltarea și modernizarea comunei

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

de încălzire la sala de sport din comuna Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
Coșteiu, jud. Timiș
comunei la facilități necesare.
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sursă de finanțare:
Sebastian Răducanu – senator PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Grupul parlamentar PSD
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

54.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 200 mii lei pentru reparații
și dotări cămine culturale din comuna
Coșteiu, jud. Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

55.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 600 mii lei pentru
Extindere și înlocuire rețea de apă și
canalizare în comuna Coșteiu, jud. Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

56.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 150 mii lei pentru
extindere rețea gaz în comuna Coșteiu, jud.
Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

57.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 150 mii lei pentru
modernizare sistem iluminat public stradal în
comuna Coșteiu, jud. Timiș,

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

58.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 500 mii lei pentru
modernizare rigole stradale pentru apele
pluviale în comuna Coșteiu, jud. Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

59.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 200 mii lei pentru
reabilitare trotuare și podețe în comuna
Coșteiu, jud. Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Coșteiu, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

60.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 400 mii lei pentru comuna
Criciova, jud. Timiș pentru reabilitare,
modernizare și dotare cămin cultural în
localitatea Cireșu.

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Criciova, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei la facilități necesare.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

61.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș
cu
suma
de400
mii
lei
pentrureabilitarea, modernizarea și dotarea
căminelor culturale în localitatea Jdioara si

Investițiile sunt necesare pentru
dezvoltarea și modernizarea comunei
Criciova, jud. Timiș, cât și pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunelor la facilități necesare.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
finanțarea unor proiecte de Criciova
investiții si a altor cheltuieli
Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al prevederilor
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Legii
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, nr.500/2002
Capitol 50.01.
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

62.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 8.613 mii lei pentru
construire trotuare în comuna Denta, județul
Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
modernizarea și dezvoltarea comunei
Denta și creșterea calității vieții
locuitorilor.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

63.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 3.500 mii lei pentru
construire Cămin Cultural comuna Denta,
Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
modernizarea și dezvoltarea comunei
Denta și creșterea calității vieții
locuitorilor.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 28.000 mii lei pentru
canalizare și stație de epurare localitatea
Iecea Mare, jud. Timiș

Investițiile sunt necesare pentru
asigurarea
accesului
locuitorilor
comunei Icea Mare la facilități
necesare.

64.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al vedere. Potrivit
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni prevederilor
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Legii
nr.500/2002
Capitol 50.01.
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

65.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Investițiile sunt necesare pentru
accesului
locuitorilor
Timiș cu suma de 25.000 mii lei pentru asigurarea
comunei
Icea
Mare
la
facilități
necesare
realizare rețea de alimentare cu gaze naturale
în comuna Iecea Mare, jud. Timiș
Sursă de finanțare:
Autori:
Realocare din Fondul de rezervă al
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

66.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 22.898 mii lei pentru
sistem de evacuare ape pluviale, trotuare și
acces proprietăți, comuna Mănăștiur, jud.
Timiș

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comuna Mănăștiur, județul Timiș.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Grupul parlamentar PSD

67.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 12.545 mii lei pentru
construcție rețea de canalizare menajeră
pentru localitățile Margina Sat, Margina
Colonie, Breazova
Autori:

Îmbunătățirea calității nivelului de trai
al locuitorilor.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

68.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01..
vedere. Potrivit
Sebastian Răducanu – senator PSD
prevederilor
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Legii
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
nr.500/2002
Grupul parlamentar PSD
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Anexa nr.7/03 Sume defalcate Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea calității nivelului de trai Se
propune
din taxa pe valoarea adăugată Timiș cu suma de 20.103 mii lei al locuitorilor.
respingerea
pentru echilibrarea bugetelor pentrurealizare accese și șanțuri pluviale în
amendamentului
Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
locale pe anul 2021, alocate Comuna Periam, județul Timiș
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
investiții si a altor cheltuieli
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01.
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

69.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 6.322 mii lei pentru
reabilitare, modernizare, dotare și extindere
cinematograf în comuna Periam, județul
Timiș

Îmbunătățirea calității nivelului de trai
al locuitorilor.

Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

70.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 7.500 mii lei pentru
comuna Ohaba Lungă, pentru proiectul de
investiții „Canalizare menajeră a localității
Ohaba Română și Ierșnic, județul Timiș

Îmbunătățirea calității vieții pentru
locuitorii din comună.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

71.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 600 mii lei pentru
reabilitarea Căminului Cultural în localitatea
Ohaba Lungă, județul Timiș

Îmbunătățirea calității vieții pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

72.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea calității vieții pentru
Timiș cu suma de 200 mii lei pentru locuitorii din comună
intabularea domeniului public al comunei
Ohaba Lungă, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Capitol 50.01.
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

73.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea calității vieții pentru
Timiș cu suma de 300 mii lei pentru Teren locuitorii din comună
de sport în localitatea Ierșnic, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

74.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea calității vieții pentru
Timiș cu suma de 100 mii lei pentru locuitorii
din
comună,
prin
amenajarea capelei mortuare în localitatea diversificarea facilităților.
Ohaba Lungă, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

75.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 200 mii lei pentru
amenajare
curte
Școala
Gimnazială
Nitchidorf, comuna Nitchidorf, județul Timiș
Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățirea infrastructurii școlare.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01.
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

76.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Grupul parlamentar PSD
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Creșterea
calității
vieții
locuitorilor
din
Se
propune
Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 176 mii lei pentru comună, prin modernizarea aspectului respingerea
amendamentului
amenajarea Pieței în localitatea Nitchidorf, comunei.
deoarece sursa
județul Timiș
de
finanțare
Sursă de finanțare:
Autori:
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu
Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

77.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții si a altor cheltuieli
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate Se propune alocarea sumei de 180 mii lei Creșterea calității vieții locuitorilor din
din taxa pe valoarea adăugată pentru amenajare fântâni în localitatea comună, prin modernizarea aspectului

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Duboz, comuna Nitchidorf, județul Timiș
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
comunei.
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni poate fi avută în
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vedere. Potrivit
Capitol 50.01.
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

78.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Este necesară îmbunătățirea condițiilor
Timiș cu suma de 350 mii lei pentru oferite în cadrul centrului de
reabilitare centru de permanență în permanență.
localitatea Nitchidorf, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

79.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Creșterea calității vieții locuitorilor din
Timiș cu suma de 300 mii lei pentru comună, prin modernizarea aspectului
reabilitare acoperiș Cămin cultural Duboz, comunei.
comuna Nitchidorf, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Eugen Dogariu – senator PSD
Capitol 50.01.
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

80.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 100 mii lei pentru dotare
mobilier Cămin cultural Duboz, comuna
Nitchidorf, județul Timiș
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea condițiilor oferite prin
accesul la activitățile din cadrul
căminului
cultural
modernizarea
dotărilor centrului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

81.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 250 mii lei pentru
proiectul de investiții „Rețea alimentare cu
apă localitatea Duboz, comuna Nitchidorf,
jud. Timiș”

Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
locuitorii din comună.

Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

82.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
Timiș cu suma de155 mii lei pentru locuitorii din comună.
obiectivul
„Fond
Funciar”
comuna
Nitchidorf, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Capitol 50.01
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

83.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
Timiș cu suma de 60 mii lei pentru locuitorii din comună.
Reabilitare sistem iluminat public comuna
Nitchidorf, județul Timiș
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

84.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
Timiș cu suma de 399 mii leiSistem de locuitorii din comună.
Supraveghere comuna Nitchidorf, județul
Timiș.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Capitol 50.01
Eugen Dogariu – senator PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

85.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 16.679 mii lei pentru
proiectele de investiții din comuna Pesac,
jud. Timiș, realizare sistem de canalizare și
stație de epurare, extindere sistem de

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățirea condițiilor de trai și a Se
propune
facilităților locuitorilor din comuna respingerea
Pesac, jud. Timiș.
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
Sursa de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
finanțarea unor proiecte de canalizare menajeră, reabilitare branșamente Realocare din Fondul de rezervă al
investiții si a altor cheltuieli
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
cu cămine de apometru.
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Autori:
Capitol 50.01.
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

86.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 29.750 mii lei pentru
proiectele de investiții din comuna Sag, jud.
Timiș, extindere sistem de alimentare cu apă
și extindere sistem de canalizare menajeră.

Îmbunătățirea facilităților locuitorilor
din comuna Sag, jud. Timiș.

Autori:
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

87.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 1.400 mii lei pentru
proiectele de investiții din comuna Sânpetru
Mare , jud. Timiș, reabilitare și modernizare
clădire Primăria veche și reabilitare și
modernizare cămine culturale.

Îmbunătățirea facilităților locuitorilor
din comuna Sânpetru Mare , jud. Timiș.

Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01..

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

88.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 24.333 mii lei pentru
proiectele de investiții din comuna
Tomnatic, jud. Timiș, realizare rețea de
alimentare cu gaze naturale.

Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
facilităților locuitorilor din comuna
Tomnatic, jud. Timiș.

Autori:
Sebastian Răducanu – senator PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

89.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 1200 lei pentru
reabilitarea,
compartimentarea
și
anveloparea Școlii Gimnaziale din comuna
Darova, județ Timiș.

Infrastructura școlară trebuie să fie
îmbunătățită pentru desfășurarea în
condiții
optime
a
procesului
educațional.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

90.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 1000 mii lei pentru
reabilitare și dotare Cămin cultural,
localitatea Hodoș, comuna Darova, județ
Timiș

Îmbunătățirea nivelului de trai și
diversificarea facilităților din comună.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

91.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 2000 mii lei pentru
introducerea curentului electric în PUZ 1
pentru consum casnic și stradal, comuna
Darova, județ Timiș

Îmbunătățirea nivelului de trai și
diversificarea facilităților din comună.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

92.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează suma alocată județului
Timiș cu suma de 500 mii lei pentru pietruire
străzi laterale și executare șanțuri pluviale în
sat Șacoșu Mare, comuna Darova, județ
Timiș.

Îmbunătățirea nivelului de trai și
diversificarea facilităților din comună.

Autori:
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Grupul parlamentar PSD

93.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se introduce în Anexa 7/03 proiectul de
investiții „Extindere pavilion spital prin
construirea unui corp de clădire 2S+P+4E cu
pasarelă de trecere între clădirea existentă și
cea propusă la Spitalul Județean de Urgență
Bistrița”, județ Bistrița Năsăud cu suma de
4.434 mii lei.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
propune
Îmbunătățirea
infrastructurii Se
respingerea
sanitare este esențială pentru oferirea
amendamentului
unui
deoarece nu se
precizează sursa
de finanțare.

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)

Autori – Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

94.

95.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se introduce în Anexa 7/03 proiectul de
investiții „U.P.U. - S.M.U.R.D. - Spitalul
Județean de Urgență Bistrița - reabilitare,
modernizare, extindere și dotare”, cu suma
de 5.050 mii lei.

Anexa nr.7/03 - Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru

Se introduce în Anexa 7/03 proiectul de
investiții „Relocare și demolare clădiri
tehnice și administrative - Spitalului
Județean de Urgență Bistrița” cu suma de
25.500 mii lei.

Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Modernizarea infrastructurii spitalicești Se
propune
este esențială pentru un proces medical respingerea
corespunzător.
amendamentului
deoarece sursa
Sursa de finanțare:
de
finanțare
prin redistribuirea sumelor prevăzute la propusă
nu
Ministerul Dezvoltării Regionale și poate fi avută în
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01 / vedere.
Grupa 51/TITLUL VI TRANSFERURI Fondurile
INTRE
UNITATILE alocate
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
au
fost
dimensionate în
concordanță cu
atribuțiile,
obiectivele
și
politica
în
domeniul
acestui minister.
Investiția
este
necesară
pentru Se
propune
modernizarea clădirilor tehnice și respingerea
administrative și pentru îmbunătățirea amendamentului
infrastructurii spitalicești.
deoarece sursa
de
finanțare

Nr.
crt.

96.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli
Autori:
Vasile Daniel SUCIU Dep. PSD
Bogdan Ivan GRUIA Dep. PSD
Ioan DENEȘ.
Sen. PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa 7/03 Sume defalcate din
TVA
pentru
echilibrarea
bugetelor locale alocate pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții

Se propune alocarea sumei de 8000 lei
pentru finanțarea obiectivului de investiții
„Parc industrial- Botoșani” cu suma de 8000
mii lei.
Autori:
Marius-Constantin Budăi, deputat PSD
Alexandra Huţu, deputat PSD
Dan-Constantin Şlincu, deputat PSD
Trufin Lucian, senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Sursa de finanțare:
prin redistribuirea sumelor prevăzute la
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației / Anexa nr. 3 / 15 / 01 /
Grupa 51/TITLUL VI TRANSFERURI
INTRE
UNITATILE
ADMINISTRATIEI PUBLICE

Înființarea parcului industrial Botoșani
va asigura dezvoltarea afacerilor și
atragerea de investitori.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propusă
nu
poate fi avută în
vedere.
Fondurile
alocate
Ministerului
Dezvoltării
Regionale
și
Administrației
au
fost
dimensionate în
concordanță cu
atribuțiile,
obiectivele
și
politica
în
domeniul
acestui minister.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

97.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Timiș,
proiectul de investiții - Finanțarea
cheltuielilor pentru acțiuni pregătitoare
privind evenimentul „Timișoara - Capitală
Europeană a Culturii” cu suma de 25.000 mii
lei pentru primăria municipiului Timișoara.

Din cauza crizei sanitare actuale,
Parlamentul European a aprobat, prin
Decizia UE nr.2229/2020, amânarea
evenimentului „Timișoara - Capitală
Europeană a Culturii” pentru anul 2023.
Pentru
finanțarea
acțiunilor
pregătitoare, Ministerul Culturii a
prevăzut în buget pentru anul 2021
suma de 60.000 mii lei inclusă la titlul
„Transferuri
între
unități
ale
administrației publice, respectiv transfer
către Municipiul Timișoara, din care, în
principal se va asigura finalizarea
Muzeului Revoluției Române.

Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Având în vedere că până în prezent
obiectivele propuse în dosarul de
candidaturi nu au fost realizate, este
necesar, ca odată cu recalibrarea
programului asumat, să se demareze
acțiunile pregătitoare, cel mai târziu
începând cu semestrul al doilea din
2021, acțiuni pentru care primăria
municipiului Timișoara are nevoie de
fonduri suplimentare.
Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

98.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Timiș
proiectul de investiții „Terminal Plecări
Curse Externe” cu suma de 4.039 mii lei.
Ca urmare, suma de 18.000 mii lei
prevăzută pentru proiectele de investii
județene se majorează la 22.039 mii lei.
Autori:
Sorin Mihai Grindeanu – deputat PSD
Alfred-Robert Simonis – deputat PSD

Valoarea totală a proiectului de
investiții este de 155.179.617,50 lei (la
care se adaugă TVA).
Majorarea cheltuielilor pentru Consiliul
Județean Timiș este necesară pentru
realizarea investițiilor la Aeroportul
Internațional Timișoara.
Investițiile sunt necesare exclusiv
pentru proiectare și proceduri de
achiziție

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Eugen Dogariu – senator PSD
Sebastian Răducanu – senator PSD
Grupulparlamentar PSD

99.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de

Se suplimentează suma defalcată pentru
echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor și
municipiilor din județul Dolj cu suma de
124.000 mii lei pentru proiectul de investiții
- reabilitarea și consolidarea corpului central

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sursa de finanțare
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Corpul central al Colegiului Național
Carol I este o clădire monument clasa A
într-o stare de degradare avansată.
Procedura de achiziție este în derulare
și se desfășoară de către CNI.
Având în vedere starea de degradare și

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investițiisi a altorcheltuieli
al Colegiului Național Carol I
Municipiul Craiova.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
din faptul că în corpul central își are sediul
și Opera Română Craiova, reabilitarea
acestui monument este de maximă
urgență.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

100.

Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj Majorarea cheltuielilor pentru Consiliul
Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe proiectul de investiții „Modernizarea și Județean Dolj este necesara pentru

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

dezvoltarea
Aeroportului
Internațional
Craiova.” cu suma de 30.000 mii lei.
Ca urmare, suma de 4.500 mii lei prevăzută
pentru proiectele de investii județene se
majorează la 34.500 mii lei.

realizarea investițiilor aflate în execuție
la Aeroportul Internațional Craiova. De
asemenea majorarea alocărilor este
necesară pentru că o bună parte din
veniturile proprii sunt destinate
asigurării cofinanțării unor proiecte
realizate din fonduri europene.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

101.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de
investițiisi a altorcheltuieli

Se suplimentează sumele defalcate din TVA
cu 35.000 mii lei pentru modernizarea și
extinderea Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna și pentru reparații la Institutul de
Medicină Legală Craiova.

Modernizarea și extinderea Spitalului
de
Pneumoftiziologie
Leamna
reprezintă o componentă a proiectului
„Creșterea capacității de gestionare a
crizei sanitare Covid-19 de către
spitalele
subordonate
Consiliului
Județean Dolj” aprobat pentru finanțare
europeană din Programul Operațional
Infrastructura
mare
2017-2020.
Consiliul
Județean
a
finalizat
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice și a fost emisă Autorizația
de construire. Urgentarea lucrărilor
solicită o suplimentare a bugetului
Consiliului Județean cu 31 milioane de
lei. La aceasta se adaugă necesarul
pentru lucrările de reparații la Institutul
de Medicină Legală Craiova, care vor fi
începute încă din semestrul al doilea din
acest an. Suma alocată suplimentar va
asigura și construirea unui pavilion
în
multifuncțional
medico-social
comuna Amărăștii de Jos, la care
contractul de execuție este deja atribuit.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare: Realocare din
Fondul de rezervă al Guvernului,
Bugetul MFP - acțiuni generale, 50.01,
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

102.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de
investițiisi a altorcheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul de investiții „Sistem inteligent de
distribuție gaze naturale în orașul Segarcea”,
județ Dolj cu suma de 35.000 mii lei
Ca urmare, suma de mii lei 4.500 prevăzută
pentru proiectele de investii județene se
majorează la 39.500 mii lei.

Îmbunătățirea condițiilor de trai ale
locuitorilor din oraș.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

103.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de
investițiisi a altorcheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul de investiții „Dotare ambulatoriu
Spital Orășenesc în orașul Segarcea”, județ
Dolj cu suma de 333,7 mii lei.
Ca urmare, suma de mii lei 4.500 prevăzută
pentru proiectele de investii județene se
majorează la 4.833,7 mii lei.

Îmbunătățirea
infrastructurii
de
sănătate.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

104.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de
investițiisi a altorcheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul
de
investiții
„Reabilitare,
modernizare și dotare școală gimnazială
Segarcea în vederea creșterii eficienței
energetice”, orașul Segarcea, județ Dolj.

Îmbunătățirea infrastructurii școlare
este esențială desfășurării procesului
educațional.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

105.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de
investițiisi a altorcheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul de investiții „Reabilitare termică
pentru îmbunătățirea eficienței energetice la
corp c1 și corp c2 – Liceul tehnologic Horia
Vintilă”, oraș Segarcea, județ Dolj, cu suma
de 761,4 mii lei.

Îmbunătățirea infrastructurii școlare
este esențială desfășurării procesului
educațional.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

106.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de
investițiisi a altorcheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul
de
investiții
„Reabilitare,
modernizare și dotare clădire Școală
Generală 1, Segarcea, județ Dolj, în vederea
creșterii eficienței energetice a orașului
Segarcea” cu suma de 865,5 mii lei.

Îmbunătățirea infrastructurii școlare
este esențială desfășurării procesului
educațional.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

107.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul
de
investiții
„Consolidare,
reabilitare, modernizare, extindere și dotare
spital orășenesc Segarcea”, județ Dolj cu
suma de 2213,6 mii lei.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD

Îmbunătățirea infrastructurii sanitare
este esențială pentru a asigura servicii
medicale corespunzătoare.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

108.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul de investiții „Reabilitarea și
modernizarea străzilor din Municipiul
Craiova” cu suma de 37.000 mii lei.

Majorarea
cheltuielilor
pentru
Municipiul Craiova pentru reabilitarea
și modernizarea străzilor este necesară
pentru fluidizarea traficului urban
(printre proiecte se află și reabilitarea

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Pasajului rutier Electroputere).
Proiectele ce vor fi finanțate din această
sumă au documentația finalizată,
urmând ca lucrările să înceapă din
trimestrul II al acestui an.
Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

109.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul de investiții „Străpungere strada
Traian Lalescu – Calea București” din
Municipiul Craiova cu suma de 5.480 mii
lei.

Majorarea
cheltuielilor
pentru
Municipiul Craiova pentru proiectul de
investiții „Străpungere strada Traian
Lalescu – Calea București” este
necesară pentru fluidizarea traficului
urban.
Proiectul are documentația finalizată,
urmând ca lucrările să înceapă din
semestrul II al acestui an.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

110.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul de investiții „Reabilitare pasaj
rutier Electroputere” din Municipiul
Craiova. Cu suma de 4.680 mii lei.

Majorarea
cheltuielilor
pentru
Municipiul Craiova pentru proiectul de
investiții „„Reabilitare pasaj rutier
Electroputere” este necesară pentru
desfășurarea traficului rutier în condiții
normale, fără pericol de accidente.
Proiectul are documentația finalizată,
urmând ca lucrările să înceapă din
semestrul II al acestui an.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

111.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj
proiectul de investiții „Reabilitare și
modernizare străzi și alei din Municipiul
Craiova” cu suma de 27.244 mii lei pentru
proiectul de investiții.

Majorarea
cheltuielilor
pentru
Municipiul Craiova pentru reabilitarea
și modernizarea străzilor și aleilor este
necesară pentru fluidizarea traficului
urban și asigurarea unui confort sporit
cetățenilor.
Proiectul are încheiate contracte
subsecvente pentru PT și execuție
pentru 35 de străzi.

Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

112.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se include la Anexa 7/03, la județul Dolj Îmbunătățirea aspectului comunei și a
proiectul de investiții „Asfaltare drumuri condițiilor de trai a locuitorilor din
sătești în comuna Leu, județul Dolj” cu suma comună.
2.951.
Autori:
Ion Prioteasa, senator PSD
Mihail Genoiu, senator PSD
Alexandra Presură, deputat PSD
Iulian-Alexandru Badea, deputat PSD
Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă, deputat PSD
Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD
Alina-Elena Tănăsescu, deputat PSD
Grup parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

113.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se alocăsuma de 10.000 mii lei pentru - Îmbunătățireacondițiilor de trai a
Sistem de Canalizare, sat Independența, jud. locuitorilor din comună
Călărași
Lungimeestimată: 20 km
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Valoareainvestiției:
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grupparlamentar: PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

114.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Anexa nr. 7/03 - Sume Se alocăsuma de 26 mii lei pentru - Îmbunătățireaserviciilorpubliceșicreșter Se
propune
defalcate din taxa pe valoare „Reabilitareșidotareunitatesanitarăîncomuna eanivelului de trai.
respingerea
adăugată pentru echilibrarea Ciocănești, județulCălărași„
amendamentului
Sursă de finanțare:
bugetelor locale pe anul 2021,
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
alocate bugetelor locale pentru
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
Autori:
finanțarea unor proiecte de
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Capitol 50.01
poate fi avută în
investiții și a altor cheltuieli
Grupparlamentar: PSD
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

115.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se alocăsuma de 6.370 mii lei pentru - Îmbunătățireaserviciilorpubliceșicreșter Se
propune
Înființarerețea de gaze naturaleînlocalitățile eanivelului de trai.
respingerea
Vlad Țepeșși Mihai Viteazu, comuna Vlad Sursă de finanțare:
amendamentului
Țepeș, județulCălărași
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
Autori:
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Capitol 50.01
poate fi avută în
Grupparlamentar: PSD
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

116.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocăsuma de 1.813 mii lei pentru Realizareracorduri
la
rețeaua
de
canalizaremenajerășiextinderearețelei
de
canalizareînsatele Vlad Țepeșși Mihai
Viteazu, județulCălărași
Autori:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
Îmbunătățireaserviciilorpubliceșicreșter respingerea
eanivelului de trai.
amendamentului
Sursă de finanțare:
deoarece sursa
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în

Nr.
crt.

117.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
Grupparlamentar: PSD
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Anexa nr. 7/03 - Sume Se alocăsuma de 250 mii lei pentru - Îmbunătățireafacilităților din comună, Se
propune
defalcate din taxa pe valoare Extindererețea de canalizareșistație de creștereanivelului de trai.
respingerea
adăugată pentru echilibrarea epurare, comunaMînăstirea, județulCălărași.
amendamentului
Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de Autori:
investiții și a altor cheltuieli
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grupparlamentar: PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

118.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se alocăsuma de 250 mii pentru - Îmbunătățireafacilităților din comună,
Reabilitare,
modernizareșidotarecămin creștereanivelului de trai.
cultural, sat Mînăstirea, comunaMînăstirea,
județulCălărași
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Capitol 50.01
Grupparlamentar: PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

119.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se alocăsuma de 6000 mii lei pentru - Îmbunătățireafacilităților din comună,
Modernizaresistem de iluminat public creștereanivelului de trai
stradal, comunaGurbănești, județulCălărași
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Autori:
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grupparlamentar: PSD
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

120.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocăsuma de 160 mii lei - Reabilitare,
modernizare,
extindereșidotareLiceulTehnologic
Constantin George Călinescu, comuna
Grădiștea, județulCălărași
Autori:
Constantin BÎRCĂ, Deputat PSD
Grupparlamentar: PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea facilităților din comună,
creșterea nivelului de trai
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

121.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se propune alocarea sumei de 25.000 mii lei -Dezvoltarea turismului în zonă
pentru amenajarea zonei intravilane a râului
-Exploatarea potențialului natural al
Mureș, municipiul Arad.
regiunii
Autor:
Sursă de finanțare:
Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Adrian Alda, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Grup Parlamentar PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

122.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se alocă suma alocată județului Satu Mare
cu suma de 17.000 mii lei pentru proiectul
Rețea de canalizare menajeră și stație de
epurare în localitățile Pomi și Borlești,
comuna Pomi, județul Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Asigurarea accesului la alimentare cu
apă pentru locuitorii din comună este
absolut necesară și aduce îmbunătățirea
condițiilor de trai.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

123.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se alocă județului Satu Mare suma de 1.000
mii lei pentru proiectul Iluminat stradal
comuna Pir, județul Satu Mare.

Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru
locuitorii comunei Pir.

Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

124.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se alocă județului Satu Mare suma de 500
mii lei pentru proiectul Piața agroalimentară
comuna Pir, județul Satu Mare.
Autori:

Creșterea calității vieții pentru locuitorii
din comună.

Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

125.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din
taxa
pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de

Se alocă județului Satu Mare suma de 44 mii
lei pentru proiectul reabilitare, modernizare
și dotare Grădinița cu program normal,
localitate Terebești, comuna Terebești,
județul Satu Mare.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Infrastructura
școlară
trebuie Se
propune
îmbunătățită în această localitate pentru respingerea
desfășurarea în condiții optime a amendamentului
procesului educațional.
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
Sursă de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investițiisi a altorcheltuieli
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

126.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa nr.7/03 Sume defalcate Se alocă județului Satu Mare suma de 2.800 Îmbunătățirea condițiilor de trai și a
din taxa pe valoarea adăugată mii lei pentru amenajare parcare ”Zona Luna facilităților privind infrastructura rutieră

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
pentru echilibrarea bugetelor Șes”, oraș Negrești-Oaș, județul Satu Mare.
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru Autori:
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
pentru locuitorii din orașul NegreștiOaș.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

127.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se alocă județului Satu Mare suma de 350
mii lei pentru sediu |Primărie
com. Racșa, nr. 494 ,jud. Satu Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Pentru buna funcționare a unității
administrativ-teritoriale.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

128.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se alocă județului Satu Mare suma de 100
mii lei pentru Branșament electric Școala
Racșa,
com. Racșa, jud. Satu Mare.

Infrastructura
școlară
trebuie
îmbunătățită în această localitate pentru
desfășurarea în condiții optime a
procesului educațional.

Autori:

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
în
apărute
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

129.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din
taxa
pe
valoareaadăugatăpentruechilibr
areabugetelor locale pe anul
2021, alocatebugetelor locale
pentrufinanțareaunorproiecte de
investițiisi a altorcheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se propune alocarea sumei de 25.000. mii
lei pentru reabilitare sediu primărie,
construire corp nou in localitatea Medieșu
Aurit, comuna Medieșu Aurit, județul Satu
Mare.
Autori:
Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Pentru buna funcționare a unității
administrativ-teritoriale.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

130.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale
pe
anul
2021,
alocatebugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se propune alocarea sumei de 70 mii lei
pentru acces la Stația de Epurare în
localitatea Gerăușa, oraș Ardud, Județul Satu
Mare

Asigurarea accesului la alimentare cu
apă pentru locuitorii din comună este
absolut necesară și aduce îmbunătățirea
condițiilor de trai.

Autori:

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Radu-Mihai Cristescu, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

131.

Anexa 7.03
SUME defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se propune suplimentarea cu 720.000,00
mii lei a sumelor pentru udetul Alba
Învederea realizării obiectivului
„Dezvoltarea rețelelor inteligente de
distribuție a gazelor naturale în vederea
creșterii
nivelului
de
flexibilitate,
siguranță, eficiență înoperare, precum și
de integritate a activității de transport,
distribuție și consum final, în arealul
munților Apuseni, județul Alba”

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Propunem spre finanțare un proiect ce
are ca și obiectiv dezvoltarea rețelelor
inteligente de distribuție a gazelor
naturale în vederea creșterii nivelului
de flexibilitate, siguranță, eficiență în
operare, precum și de integritate a
activității de transport, distribuție și
consum
final,
în
arealul
munțilorApuseni.
Acest proiect de investiții este vital
pentru
zona
munților
Apuseni,
Autori:
dezvoltarea rețelei de gaze naturalere
prezentând un punct primordial în
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
dezvoltarea unităților de cazare și
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul parlamentar PSD Camera Deputaților relansarea turismului în zona, fapt ce va
genera mii de locuri de muncă, scăderea
Grupul parlamentar PSD Senat
șomajului atât în rândul tinerilor cât și

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
în rândul forței de muncă locală în
general.
Extinderea
rețelei
naționale
de
distribuție a gazelor naturale în munții
Apuseni reprezintă un deziderat și
pentru consumatorii casnici în vederea
creșterii nivelului de trai a zeci de mii
de moți.
Nu în ultimul rând, prin intermediul
acestui proiect de investiții se vor aduce
îmbunătățiri substanțiale unităților de
învățământ, iar copii își vor putea
desfășura programa școlară în condiții
optime pe parcursul iernilor geroase.
Introducerea gazelor în munții Apuseni
are de asemenea și o puternică
componentă de protecție a mediului, în
acest moment încălzirea pe timpul
iernilor fiind realizată exclusiv prin
arderea materialului lemnos.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

132.

Anexa 7.03

Se propune suplimentarea cu 5.135,26 mii
lei pentru judetul Alba, în vederea realizării
obiectivului “Regenerare urbană socioculturală a orașului Teiuș, județul Alba:
- Construire CentruTineret;
- Construire CentruExpoziție;
- Amenajare trotuare și refacere
scurgere ape pluviale cu capace
carosabile, str. Decebal, pe o lungime de

Prin această investiție se urmărește
creșterea accesului cetățenilor la
cultură, păstrarea tradițiilor și cultivarea
valorilor românești în rândul tinerilor
precum și crearea unui cadru adecva în
care aceștia să își manifeste aspirațiile,
viziunile și creațiile.
Sursa de finanțare: bugetul de stat,

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
915 ml
Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Grupul parlamentar PSD Camera Deputaților
Grupul parlamentar PSD Senat

133.

Anexa 7.03
SUME defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor

Se propune suplimentarea pentru judetul
Alba cu
suma de 196,00 mii lei,
pentrucomunaVidra
în
vederea
realizariiobiectivului“Achiziționare
autoturism
PrimăriaVidra,
comuna

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
realocare din Fondul de Rezervă,
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Având în vedere că PrimăriaVidra nu
dispune de un autoturism propriu pentru
realizarea deplasărilor din teren sau
pentru a veni în sprijinul cetățenilor sau
a situților neprevăzute, solicităm

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
locale pentru finanțarea unor Vidra, județul Alba”
finanțarea acestui obiectiv.
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli
Autori:
Sursa de finanțare: bugetul de stat,
Deputat Radu-Marcel Tuhuț
realocare din Fondul de Rezervă,
Senator Călin-Gheorghe Matieș
Buget MFP - Acțiuni Generale, cod
Grupul parlamentar PSD Camera Deputaților 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01
Grupul parlamentar PSD Senat

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

134.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se alocă suma de 750 mii lei pentru Îmbunătățirea traiului persoanelor din
alimentarea cu apă a comunei Bania, jud. localitate prin acces facil la apă curentă
în gospodării pentru satisfacerea
Caraș-Severin.
nevoilor zilnice de apă.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Sursă de finanțare:
Grupulparlamentar PSD
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului,
Bugetul
MFP
–
acțiunigenerale, 50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

135.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 1250 mii lei pentru
realizarea canalizării menajere și stației de
epurare pentrucomunaBania și sat Gârbovăț,
jud CS

Preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare și evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului prin întreținerea
rețelei de canalizare.

Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupulparlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

136.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 80 mii lei pentru
modernizare centru cultural Brebu nou, sat
Garana, jud. CS
Autori:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
comunei.

aspectului

estetic

al

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

137.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 125 mii lei pentru realizare
canalizare menajera Brebu nou, jud. CS
Autori:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare și evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul înconjurător.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

138.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 125 mii lei pentru realizare
canalizare menajera pentru comuna Brebu
Nou, sat Garana jud. CS
Autori:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare si evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului.
Sursă de finanțare:
Realocare din fondul de rezerva a
guvernului, bugetul MFP, acțiuni
generale. 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

139.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 300 mii lei pentru
amenajare centru civic comuna Carasova,
jud. CS.
Autori:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățirea
comunei.

aspectului

estetic

al

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

140.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 143 mii lei pentru
reabilitare și modernizare cămin cultural
comuna Cărbunari, jud CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea aspectului căminului
cultural,
scăderea
costurilor
cu
întreținerea căminului. acces facil si
îmbunătățit la spectacole si acțiuni
pentru locuitorii UAT-ului.
Sursă de finanțare:
Realocare din fondul de rezerva al
guvernului, bugetul MFP, acțiuni
generale. 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

141.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 500 mii lei pentru
reabilitare și anvelopare blocuri Ciudanovița
Colonie, comuna Ciudanovița, jud. CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor care
locuiesc în blocurile respective prin
scăderea costurilor pentru întreținere si
protejarea mediului înconjurător prin
scăderea noxelor.
Sursă de finanțare:

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

142.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa nr. 7/03 - Sume Se alocă suma de 350 mii lei pentru Acces facil la activități sportive pentru
defalcate din taxa pe valoarea realizarea unui teren sintetic cu nocturnă și locuitorii UAT-ului.
adăugată pentru echilibrarea amenajare
parc
agrement,
comuna

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Ciudanovița, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

143.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 188 mii lei pentru
alimentare cu apă în comuna Constantin
Daicoviciu, sat Căvăran, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor din
localitate prin acces facil la apă curentă
în gospodarii
pentru satisfacerea
nevoilor zilnice de apă.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
50.01, Anexa 3/65/01,
generale,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

144.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 188 mii lei pentru
alimentare cu apă în comuna Constantin
Daicoviciu, sat. Maciova, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor din
localitate prin acces facil la apă curentă
în gospodării
pentru satisfacerea
nevoilor zilnice de apă.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

145.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 188 mii lei pentru
alimentare cu apă în comuna Constantin
Daicoviciu, sat Matnicu Mare, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor din
localitate prin acces facil la apă curentă
in gospodarii
pentru satisfacerea
nevoilor zilnice de apă.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

146.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 313 mii lei pentru realizare
rețea canalizare și stație epurare în comuna
Constantin Daicoviciu sat Căvăran, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare și evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului prin întreținerea
rețelei de canalizare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

147.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 313 mii lei pentru realizare
rețea canalizare și stație epurare în comuna
Constantin Daicoviciu, sat Maciova, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare și evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului prin întreținerea
rețelei de canalizare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

148.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 313 mii lei pentru realizare
rețea canalizare și stație epurare în comuna
Constantin Daicoviciu sat Căvăran, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare și evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului prin întreținerea
rețelei de canalizare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

149.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 313 mii lei pentru realizare
rețea canalizare și stație epurare în comuna
Constantin Daicoviciu, sat Maciova, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare și evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului prin întreținerea
rețelei de canalizare.
Sursă de finanțare:

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

150.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de

Se alocă suma de 246 mii lei pentru
reabilitare dispensar medical comuna
Copacele, sat Ohaba Matnic, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Acces facil la servicii de sănătate pentru
locuitorii UAT-ului conform normelor
europene.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu

Nr.
crt.

151.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa nr. 7/03 - Sume Se alocă suma de 295 mii lei pentru Îmbunătățirea traiului persoanelor din
defalcate din taxa pe valoarea alimentare apa localitatea comuna Copacele, UAT prin acces facil la apa curentă în

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
sat Zorile, jud CS –
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
gospodarii pentru satisfacerea nevoilor
zilnice de apa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

152.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 100 mii lei pentru
reabilitare și modernizare cămin cultural în
comuna Cornea, sat Crușovăț, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea aspectului estetic al
căminului cultural cat acces către
activități culturale pentru locuitorii
UAT-ului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

153.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 250 mii lei pentru
alimentare cu apă comuna Dognecea, jud
CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor din
localitate prin acces facil la apa curentă
în gospodării
pentru satisfacerea
nevoilor zilnice de apă.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

154.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 250 mii lei pentru
alimentare cu apă comuna Dognecea, sat
Calina, jud. CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor din
localitate prin acces facil la apă curentă
în gospodarii
pentru satisfacerea
nevoilor zilnice de apă
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

155.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 2500 mii lei pentru
înființarea rețelei de gaze naturale comuna
Sacu, jud. CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului locuitorii UATului prin acces la gaze naturale, astfel
renunțând-se la încălzirea prin material
lemnos si facilitarea transportului de
gaze naturale printr-o rețea către toată
zona de vest a țării.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

156.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 246 mii lei pentru
reabilitare, modernizare și dotare dispensar
si anexe în com. Sasca Montana, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Acces facil la servicii de sănătate pentru
locuitorii UAT-ului conform normelor
europene.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

157.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 24 mii lei pentru
amenajare piața în com. Sasca Montana, jud.
CS.
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Posibilitatea de a oferi o locație
corespunzătoare
fermierilor zonei
pentru oferi produse proprii și
autohtone.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

158.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 50 mii lei pentru
amenajare parc copii, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Acces la zone de joacă specifice
copiilor.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

159.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se alocă suma de 208 mii lei pentru Îmbunătățirea traiului persoanelor din Se
propune
alimentare cu apă și canalizare în comuna localitate prin acces facil la apă curentă respingerea
Sasca Montana, sat Bogodint, jud. CS
în gospodării
pentru satisfacerea amendamentului
nevoilor zilnice de apă.
deoarece sursa
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
de
finanțare
Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
finanțarea unor proiecte de Grupul parlamentar PSD
investiții și a altor cheltuieli

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propusă
nu
poate fi avută în
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al vedere. Potrivit
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni prevederilor
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, Legii
Capitol 50.01
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

160.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se alocă suma de 295 mii lei pentru
alimentare cu apă și canalizare în comuna
Sasca Montana, sat Potoc, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor din
localitate prin acces facil la apă curentă
în gospodarii
pentru satisfacerea
nevoilor zilnice de apă.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

161.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 292 mii lei pentru
alimentare cu apă și canalizare în comuna
Sasca Montana, sat Slatina-Nera, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traiului persoanelor din
localitate prin acces facil la apă curentă
în gospodarii
pentru satisfacerea
nevoilor zilnice de apă.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

162.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 300 mii lei pentru
canalizare menajeră și stație epurare Sasca
Montana și sat Sasca Romana, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare și evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului prin întreținerea
rețelei de canalizare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
50.01, Anexa 3/65/01,
generale,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

163.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 185 mii lei pentru
reabilitare, modernizare și dotare așezământ
cultural în comuna Sasca Montana, sat
Slatina Nera, jud CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea aspectului estetic al
așezământului cultural si dotarea
acestuia pentru a deservi corespunzător
activităților culturale desfășurate în
comună pentru locuitori.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

164.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 47 mii lei pentru întocmire
documentație tehnică – faza Dali –
reabilitare, modernizare cămin cultural Sasca
Montana, , jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

165.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 200 mii lei pentru realizare
stație epurare echivalent a 1300 locuitori,
comuna Prigor, jud. CS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Preluarea
apei
menajere
a
consumatorilor, epurarea apei menajere
prin stația de epurare si evacuarea
acesteia la un nivel toxic minim pentru
mediul
înconjurător.
Creșterea
veniturilor UAT-ului prin întreținerea
rețelei de canalizare.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

166.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se alocă suma de 500 mii lei pentru realizare Realizarea sălii este în beneficiul
sală sport Liceul tehnologic IC Buracu, tuturor elevilor instituției de învățământ
comuna Prigor, Jud. CS
pre-universitar prin acces la terenuri de
sport conform normelor europene și
protejarea acestora de vreme rea
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

167.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se alocă suma de 150 mii pentru reabilitare Acces facil la servicii de sănătate pentru Se
propune
și dotare dispensar uman comuna Șopotu locuitorii UAT-ului conform normelor respingerea
nou, jud. CS –
europene.
amendamentului
deoarece sursa
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
de
finanțare
Grupul parlamentar PSD
propusă
nu
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al poate fi avută în
Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

168.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa nr. 7/03 - Sume Se alocă suma de 2200 mii lei pentru plata Plata către furnizori pentru continuarea
defalcate din taxa pe valoarea arieratelor spitalului județean Caras Severin furnizării
de
echipamente
și
adăugată pentru echilibrarea Autor:
medicamente necesare desfășurării

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
bugetelor locale pe anul 2021, Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
alocate bugetelor locale pentru Grupul parlamentar PSD
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
activității specifice spitalului.
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al poate fi avută în
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni vedere. Potrivit
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, prevederilor
Capitol 50.01
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

169.

Anexa nr. 7/03 - Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții și a altor cheltuieli

Se alocă suma de 1100 mii lei pentru plata
arieratelor spitalului municipal Caransebeș,
jud CSS
Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT PSD
Grupul parlamentar PSD

Plata către furnizori pentru continuarea
furnizării
de
echipamente
si
medicamente necesare desfășurării
activității specifice spitalului.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

170.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare
Finanțarea proiectului de contorizare a
rețelei de apă potabilă în orașul
Dragomirești, județul Maramureș, cu suma
de 900 mii lei.

În urma efectuării proiectului de
alimentare cu apă a orașului
Dragomirești este nevoie urgentă de
contorizarea apei către consumatori prin
montarea de cămine și contoare de
citire a apei cu scopul reducerii
consumului de apă și pentru a răspunde
cerințelor legale care descurajează
taxarea paușal.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

171.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare Reabilitare Bisericii Ortodoxe din Vălenii
Şomcutei, orașul Șomcuta Mare, județul
Maramureș , cu suma de 285 mii lei.

Pentru că în Maramureș oamenii din
zonă numărul creștinilor practicanți este
foarte mare, sunt necesare acțiunile de
reabilitare, care implică lucrări de
refacere a sistemului de încălzire,
refacere pardoseală, lucrări de instalaţii
etc., la Biserica Ortodoxă din Vălenii
Șomcutei, orașul Șomcuta Mare, județul
Maramureș.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

172.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare Realizarea canalizării în comuna Ariniș,
județul Maramureș cu suma de 28.0000 mii
lei

Toți cetățenii României au dreptul să
beneficieze de o calitate a vieții egale
atât la oraș, cât și la comună sau sat. Ca
urmare, este necesară realizarea
canalizării în comuna Ariniș.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

173.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare
Finanțarea rețelei de gaz în comuna Asuaju
de Sus, județul Maramureș
cu suma de
16.000 mii lei.

Pentru dezvoltarea României și a
Maramureșului este necesar ca toți
cetățenii să beneficieze de acces la
utilități. Așadar, și cetățenii comunei
Asuaju de Sus trebuie să aibă o rețea de
gaz la care să se poată racorda, iar
investiția din bugetul național pentru
crearea rețelei de gaz în zona Codrului
reprezintă un pas important pentru
creșterea calității vieții cetățenilor din
acest loc.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

174.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare
Finațarea proiectului de canalizare din
comuna Asuaju de Sus, județul Maramureș
cu suma de 15.000 mii lei.

Toți cetățenii României au dreptul să
beneficieze de o calitate a vieții egale
atât la oraș, cât și la comună sau sat. Ca
urmare, este necesară realizarea
canalizării în comuna Asusju de Sus.
Investiția
din
bugetul
național
reprezintă un pas important pentru
creșterea calității vieții cetățenilor din
acest loc.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Capitol 50.01

175.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare
Finanțarea rețelei de gaz în Ardusat , județ
Maramureș, cu suma de 7500 mii lei.
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Pentru dezvoltarea României și a
Maramureșului este necesar ca toți
cetățenii să beneficieze de acces la
utilități. Așadar, și cetățenii comunei
Ariniș trebuie să aibă o rețea de gaz la
care să se poată racorda, iar investiția
din bugetul național pentru crearea
rețelei de gaz în zona Codrului
reprezintă un pas important pentru
creșterea calității vieții cetățenilor din

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
acest loc.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

176.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare
Construirea rețelei de canalizare și a unei
stații de epurare în comuna Bârsana, județul
Maramureș cu suma de 50.000 mii lei.

Toți cetățenii României au dreptul să
beneficieze de o calitate a vieții egale
atât la oraș, cât și la comună sau sat. Ca
urmare, este necesară realizarea
canalizării
în
comuna
Bârsana.
Investiția
din
bugetul
național

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

177.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
reprezintă un pas important pentru
creșterea calității vieții cetățenilor din
acest loc.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa
nr.7/03
Sume Se include la Anexa 7/03, la județul Pentru dezvoltarea României și a
defalcate din taxa pe valoarea Maramureș, proiectul de finanțare
- Maramureșului este necesar ca toți

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Implementarea rețelei de distribuție gaze cetățenii să beneficieze de acces la
naturale în comuna Bârsana, județul utilități. Așadar, și cetățenii comunei
Maramureș cu suma de 20 000 mii lei.
Bârsana trebuie să aibă o rețea de gaz la
care să se poată racorda, iar investiția
din bugetul național pentru crearea
Deputat PSD,
rețelei de gaz în zona Maramureșului
Gabriel-Valer ZETEA
Istoric reprezintă un pas important
Grup parlamentar PSD
pentru
creșterea
calității
vieții
cetățenilor din acest loc, cât și pentru
atragerea investitorilor în domeniul
HORECA, pentru care gazul ar
reprezenta o manieră mai ieftină și
rapidă de a încălzi cafenelele,
restaurantele sau pensiunile/hotelurile.
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

178.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare Crearea
unei rețele de apă și a două stații de
potabilizare automate în comuna Botiza,
județul Maramureș - cu suma de 50 000 mii
lei

Pentru îmbunătățirea calității vieții
pentru cetățenii din comuna Botiza,
județul Maramureș, dar și pentru
atragerea de investitori, este necesară
crearea unei rețele de apă și a două
stații de potabilizare automate.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece nu se
precizează sursa
de finanțare.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD
179.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de finanțare Extinderea satului tradițional - dotarea cu
utilități a acestei localități, infrastructură,
canalizare, apă, iluminat în comuna Botiza,
județul Maramureș cu suma de 60 000 mii
lei
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Extinderea satului tradițional, așa cum
este și comuna Botiza, necesită
investiții serioase în dotarea cu utilități
a acestei zone. Ca urmare, sunt necesari
bani pentru canalizare, apă, iluminat și
așa mai departe.

Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al prevederilor
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni Legii
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, nr.500/2002
Capitol 50.01
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

180.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Extinderea conductei pentru gaz metan în
comuna Cicârlău, județul Maramureș cu
suma de 300 mii lei

Este necesară extinderea conductei
pentru gaz metan, deoarece presiune
este redusă în localitatea Ilba din
comuna Cicârlău, fapt care aduce
atingere calității vieții a cetățenilor din
acest UAT.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

181.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Finanțarea UAT pentru captare izvor pentru
localitățile Cupșeni, Costeni, Libotin din
comuna Cupșeni, județul Maramureș cu
suma de 100 mii lei

Captarea izvoarelor este necesară
pentru ca cetățenii să aibă acces la apă.
Comuna Cupșeni nu face excepție și
necesită bani pentru lucrările de captare
a izvorului care să deservească
localitățile Cupșeni, Costeni și Libotin.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

182.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează cu suma de 1.704 pentru Finanțare lucrări pentru canalizarea zonei
Ruani, loc. Libotin, comuna Cupșeni, județul
Maramureș

Toți cetățenii României au dreptul să
beneficieze de o calitate a vieții egale
atât la oraș, cât și la comună sau sat. Ca
urmare, este necesară realizarea
canalizării în comuna Libotin, zona
Ruani, din comuna Cupșeni. Investiția
din bugetul național reprezintă un pas
important pentru creșterea calității vieții
cetățenilor din acest loc.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

183.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții Acordarea de bani pentru restanțele la
sentințele civile executorii în comuna
Repedea, județul Maramureș.cu suma de 200

Comuna
Repedea
din
județul
Maramureș necesită bani de la bugetul
național pentru restanțele la sentințele
civile executorii.
Sursa de finanțare:

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
finanțarea unor proiecte de mii lei
investiții si a altor cheltuieli
Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni poate fi avută în
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vedere. Potrivit
Capitol 50.01
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

184.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Acordarea de bani de la bugetul de stat
pentru arieratele pentru funcționare în
comuna Repedea, județul Maramureș. cu
suma de 500 mii lei

Comuna
Repedea
din
județul
Maramureș necesită bani de la bugetul
național pentru arieratele pentru
funcționare.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

185.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții Finanțare proiect privind racorduri și
branșamente la canalizare - alimentare cu
apă în comuna Sarasău, județul Maramureș
cu suma de 3500 mii lei

Comuna Sarasău din județul Maramureș
necesită bani de la bugetul național
pentru proiect privind racorduri și
branșamente la canalizare - alimentare
cu apă.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

186.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș,
proiectul
de
investiții
Finanțarea proiect privind canalizarea
comunei Săcel, județul Maramureș - cu suma
de 20.000 mii lei

Comuna Săcel din județul Maramureș
necesită bani de la bugetul național
pentru finanțarea proiectului privind
canalizarea din localitate.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

187.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Finanțarea proiectului pentru rețeaua de
canalizare și stație de epurare în comuna
Șieu, județul Maramureș cu suma de 17.800
mii lei

Comuna Șieu din județul Maramureș
necesită bani de la bugetul național
pentru finanțarea proiectului pentru
rețeaua de canalizare și stație de epurare
din localitate.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

188.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Construirea stației de tratare în comuna Șieu,
județul Maramureș cu suma de 1900 mii lei

Comuna Șieu din județul Maramureș
necesită bani de la bugetul național
pentru construirea stației de tratare din
localitate.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

189.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se include la Anexa 7/03, la județul Comuna Șieu din județul Maramureș
Maramureș, proiectul de investiții
- necesită bani de la bugetul național
Reabilitarea școlii din comuna Șieu, județul pentru reabilitarea școlii din localitate.
Maramureș cu suma de 1000 mii lei
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Deputat PSD,
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Gabriel-Valer ZETEA
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Grup parlamentar PSD
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

190.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Cofinanțarea proiectului privind extinderea
și alimentarea cu apă menajeră în comuna
Vadu Izei, județul Maramureș cu 400 mii
lei.

Comuna Vadu Izei din județul
Maramureș necesită bani de la bugetul
național
pentru
extinderea
și
alimentarea cu apă menajeră din
localitate.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

191.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Cofinanțarea proiectului privind renovarea
unei școli în comuna Vadu Izei, județul
Maramureș - cu 77 mii lei

Comuna Vadu Izei din județul
Maramureș necesită bani de la bugetul
național privind renovarea unei școli
din localitate.

Deputat PSD,

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

192.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Anexa
nr.7/03
Sume Se include la Anexa 7/03, la județul Comuna Vadu Izei din județul
defalcate din taxa pe valoarea Maramureș, proiectul de investiții
- - Maramureș necesită bani de la bugetul
adăugată pentru echilibrarea Cofinațarea proiectului privind alimentare cu național pentru cofinațarea proiectului

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
Motivația amendamentului/
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
sursa de finanțare
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
bugetelor locale pe anul 2021, apă potabilă și canalizare apă menajeră în privind alimentare cu apă potabilă și
alocate bugetelor locale pentru comuna Vadu Izei, județul Maramureș cu canalizare apă menajeră din localitate.
finanțarea unor proiecte de 445 mii lei
investiții si a altor cheltuieli
Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Deputat PSD,
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Gabriel-Valer ZETEA
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Grup parlamentar PSD
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

193.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
- proiect modernizare Cămine Cultura în
comuna
Valea
Chioarului,
județul
Maramureș: Competența 1 - Cămin Cultural
în localitatea Valea Chioarului, Competența
2 - Cămin Cultural în localitatea Mesteacăn,
județul Maramureș cu suma de 432 mii lei

Comuna Valea Chioarului din județul
Maramureș necesită bani de la bugetul
național pentru cofinanțare modernizare
Cămine Cultura în comuna Valea
Chioarului,
județul
Maramureș:
Competența 1 - Cămin Cultural în
localitatea
Valea
Chioarului,
Competența 2 - Cămin Cultural în
localitatea Mesteacăn.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

194.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș,
proiectul
de
investiții
Extinderea rețelei de canalizare și a stație de
pompare în comuna Moisei, județul
Maramureș cu suma de 5000 mii lei

Toți cetățenii României au dreptul să
beneficieze de o calitate a vieții egale
atât la oraș, cât și la comună sau sat. Ca
urmare, este necesară realizarea
canalizării în comuna Moisei. Investiția
din bugetul național reprezintă un pas
important pentru creșterea calității vieții
cetățenilor din acest loc.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

195.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții Realizare rețelei de alimentare cu apă în
localitățile Oarța de Jos, Orțița și Oarța de
Sus, în comuna Oarța de Jos, județul
Maramureș Lot 1 cu suma de 7 776 mii lei

Toți cetățenii României au dreptul să
beneficieze de o calitate a vieții egale
atât la oraș, cât și la comună sau sat.
Accesul la apă printr-o rețea de
alimentare modernă și europeană este
unul dintre pași prin care putem ajunge
la o Românie ca afară.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

196.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Finanțarea diferenței de bani pentru proiectul
de canalizare din Comuna Oncești, județul
Maramureș cu suma de 1200 mii lei

Comuna Oncești, stațiune de interes
național, are nevoie de diferența de bani
pentru proiectul de canalizare început.
Acest loc este trecut în fiecare an de o
mulțime de turiști, fiind un punct de
interes turistic de pe harta județului
Maramureș.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

197.

Anexa
nr.7/03
Sume
defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021,
alocate bugetelor locale pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se include la Anexa 7/03, la județul
Maramureș, proiectul de investiții
Extindere rețea de canalizare (rest de
executat) în comuna Rona de Jos, județul
Maramureș cu suma de 850 mii lei

Mai există câteva străzi adiacente din
comuna Rona de Jos, județul
Maramureș, (pe drumul național și încă
4 străduțe) care necesită lucrări pentru
racordarea la rețeaua de canalizare. Este
trist ca doar o parte a cetățenilor din
acest loc să aibă acces la rețeaua de
canalizare, iar alții nu. Această
inechitate trebuie eliminată.

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA
Grup parlamentar PSD

Sursa de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

198.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 750
mii lei pentru construire piață
agroalimentară, comuna Câmpuri, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de facilități și îmbunătățirea
condițiilor de trai a locuitorilor.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

199.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 255
mii lei pentru construire teren minifotbal
Rotilestii Mici, comuna Câmpuri, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de facilități și condiții optime
pentru practicarea sportului.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

200.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de

Se suplimentează bugetul cu suma de 30.000
mii lei pentru înființare rețea inteligentă de
distribuție gaze naturale , comuna Cotești,
județul Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Creșterea calității vieții pentru locuitorii Se
propune
din comună.
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții si a altor cheltuieli
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

201.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate Se suplimentează bugetul cu suma de 20.000
din taxa pe valoarea adăugată mii lei pentru extindere rețea canalizare,

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Proiectul este vital pentru îmbunătățirea Se
propune
calității vieții locuitorilor din comună.
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
comuna Dumbrăveni, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

202.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.000
mii lei pentru alimentare cu apă, comuna
Dumbrăveni, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul este vital pentru îmbunătățirea
calității vieții locuitorilor din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

203.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 10.000
mii lei pentru construire sediu primărie,
comuna Dumbrăveni, județul Vrancea.

Pentru buna funcționare a unității
administrativ-teritoriale.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

204.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.680
mii lei pentru extindere rețele de alimentare
cu apă , comuna Fitionești, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

205.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 4.744
mii lei pentru extindere rețele de canalizare,
comuna Fitionești, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

206.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 27.949
mii lei pentru înființare rețele de distribuție
gaze naturale, comuna Fitionești, județul
Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

207.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 578
mii lei pentru eficientizarea și modernizarea
iluminatului public, comuna Fitionești,
județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

208.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.500
Pentru buna funcționare a unității
mii lei pentru înființare ghișeu unic Primărie, administrativ-teritoriale.
comuna Golești, județul Vrancea.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Grup Parlamentar PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

209.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru

Se suplimentează bugetul cu suma de 10.000
mii lei pentru înființare sistem inteligent
gaze naturale, comuna Golești, județul
Vrancea.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Proiectul
este
necesar
pentru Se
propune
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor respingerea
din comună.
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
Sursă de finanțare:

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
finanțarea unor proiecte de Autor:
investiții si a altor cheltuieli
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni poate fi avută în
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vedere. Potrivit
Capitol 50.01
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

210.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de 3.000
mii lei pentru înființare zonă de agrement,
zona centrala, punct Rogoz, comuna Golești,
județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

211.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de 500
mii lei pentru amenajare 3 locuri joacă,
comuna Golești, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

212.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 300
mii lei pentru înființare punct alimentare
energie electrică din panouri solare , comuna
Golești, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

213.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 120
mii lei pentru creșterea eficienței energetice
a sistemului de iluminat public, comuna
Gologanu, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

214.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 95 mii
lei pentru amenajare parc, comuna
Gologanu, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

215.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 310
mii lei pentru înființare sistem de distribuție
gaze naturale, proiect în parteneriat cu UAT
comuna Milcovul și UAT comuna Răstoaca,
comuna Gologanu, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Sursă de finanțare:

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

216.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 6.794
mii lei pentru construire și dotare sediu PSI,
comuna Gugești, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună și pentru siguranța acestora.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

217.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.501
mii lei pentru platforma de gunoi și resturi
vegetale, comuna Gugești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună și pentru respectarea
standardelor de mediu.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

218.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate Se suplimentează bugetul cu suma de 2.500
din taxa pe valoarea adăugată mii lei pentru reabilitare , modernizare sediu
pentru echilibrarea bugetelor primăriei, comuna Jitia, județul Vrancea.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni vedere. Potrivit
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, prevederilor
Capitol 50.01
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Pentru buna funcționare a unității Se
propune
administrativ-teritoriale.
respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru Autor:
finanțarea unor proiecte de Halici Nicușor, deputat PSD
investiții si a altor cheltuieli
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

219.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 700
mii lei pentru regularizare pârâul
Vulcăneasa; pârâu Grozea și pârâul Țigăniei,
comuna Mera, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună și pentru siguranța acestora.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

220.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 700
mii lei pentru construire complex
multifuncțional pentru sediul primăriei,
comuna Mera, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Pentru buna funcționare a unității
administrativ-teritoriale.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

221.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de 45.000 Proiectul
este
necesar
pentru
mii lei pentru construire rețea de apă,
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
canalizare și stație de epurare, comuna Mera, din comună și pentru siguranța acestora.
județul Vrancea.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
Grup Parlamentar PSD
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

222.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 700
mii lei pentru amenajare mal drept râul
Milcov- Pod Vulcăneasa până la punct
Mihulesti - Sat Vulcăneasa, comuna Mera,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună și pentru siguranța acestora.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

223.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 700
mii lei pentru amenajare mal drept râul
Milcov- Pod Larga până la Pod Linia- Sat
Vulcăneasa, comuna Mera, județul Vrancea.

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună și pentru siguranța acestora.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

224.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 700
mii lei pentru amenajare mal drept râul
Milcov- Pod Valea Rea până la Pod
Ceramica - sat Roșioara, comuna Mera,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună și pentru siguranța acestora.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

225.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 700
mii lei pentru regularizare prin gabionare din
punctul Pod Larga până la Pârâul Grozea,
comuna Mera, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul
este
necesar
îmbunătățirea infrastructurii.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

226.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 310
mii lei pentru înființare și aducțiune rețele
distribuție gaze naturale, comuna Nănești,
județul Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Proiectul
este
necesar
pentru Se
propune
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor respingerea
din comună.
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu

Nr.
crt.

227.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
investiții si a altor cheltuieli
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Anexa nr.7/03 Sume defalcate Se suplimentează bugetul cu suma de 11.662
din taxa pe valoarea adăugată mii lei pentru extindere sistem de alimentare

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
cu apa și realizare sistem de canalizare și
stație de epurare a apelor uzate in satele
Podu Nărujei și Năruja, comuna Năruja,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
din comună.
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni poate fi avută în
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vedere. Potrivit
Capitol 50.01
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

228.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 6.000
mii lei pentru alimentare cu apă și
canalizare, comuna Nistorești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Proiectul
este
necesar
pentru
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

229.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.000
mii lei pentru amenajare poartă de intrare
comună și parc, comuna Nistorești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

230.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.000
mii lei pentru amenajare bază sportivă - pct.
Podu Rois, comuna Nistorești, județul
Vrancea.

Modernizarea comunei, crearea de noi
facilități pentru locuitorii din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

231.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 60.000
mii lei pentru modernizare drumuri
forestiere privind dezvoltarea agroturismului
și activități comerciale, comuna Nistorești,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

232.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.000
mii lei pentru construire dispensar medical,
comuna Nistorești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

233.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 18.070
mii lei pentru înființare sistem inteligent de
distribuție gaze naturale, comuna Obrejița,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

234.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 6.876
mii lei pentru extindere rețea de canalizare,
comuna Obrejița, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

235.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor

Se suplimentează bugetul cu suma de 1000
mii lei pentru sistem de canalizare ape uzate
10 Km, comuna Paltin, județul Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
locale pentru finanțarea unor Halici Nicușor, deputat PSD
proiecte de investiții si a altor Grup Parlamentar PSD
cheltuieli

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

236.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Se suplimentează bugetul cu suma de 300
mii lei pentru construire și dotare Garaj
Utilaje, comuna Păulești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

237.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.000
mii lei pentru amenajare drum de exploatare
agricolă pe secțiunea de traseu turistic Față –
Tauca – Blana Stânii;, comuna Păulești,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

238.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 3.000
mii lei pentru construire sală de sport sat
Poiana Cristei, comuna Poiana Cristei,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

239.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.000
mii lei pentru modernizare cămin cultural sat
Poiana Cristei, comuna Poiana Cristei,
județul Vrancea.

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

240.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 250
mii lei pentru extindere școala Mahriu,
comuna Poiana Cristei, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură școlară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

241.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.200
mii lei pentru construire sediu primărie,
comuna Poiana Cristei, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea comunei.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

242.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 24.500
mii lei pentru extindere rețea de alimentare
cu apă (5 km) și rețea de canalizare (20 km),
comuna Popești, județul Vrancea.

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

243.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.000
mii lei pentru modernizare grădiniță sat
Popesti, comuna Popești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură sanitară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

244.

Anexa nr.7/03
Se suplimentează bugetul cu suma de 800
Sume defalcate din taxa pe mii lei pentru realizare mini terenuri de sport
valoarea
adăugată
pentru în satele Popești și Terchesti, comuna

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
pentru Se
propune
respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Popești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

245.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 22.000
mii lei pentru înființare rețea de canalizare,
comuna Răcoasa, județul Vrancea.

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

246.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.000
mii lei pentru înființare rețea de alimentare și
distribuție gaze naturale, comuna Răcoasa,
județul Vrancea.

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

247.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 350
mii lei pentru achiziționare dispensar uman,
comuna Răcoasa, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Creare infrastructură sanitară
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

248.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de
120.000 mii lei pentru înființare rețea gaze
naturale în comunele Mera, Reghiu,
Andreiasu de Jos și Brosteni, comuna
Reghiu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

249.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 500
mii lei pentru construire sală de sport în
Anghelesti și Ruginesti, comuna Ruginești,
județul Vrancea.

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

250.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2000
mii lei pentru construire cabinet medical,
comuna Ruginești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătășire infrastructură sanitară.
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

251.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2000
mii lei pentru construire sediu administrație
publică locală, comuna Ruginești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Modernizare
spații
administrație
publică.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

252.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.302
mii lei pentru alimentare gaze naturale și
extindere, comuna Străoane, județul
Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Crearea de noi facilități pentru Se
propune
locuitorii din comună, îmbunătățire respingerea
condiții de trai.
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu

Nr.
crt.

253.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
proiecte de investiții si a altor Halici Nicușor, deputat PSD
cheltuieli
Grup Parlamentar PSD

Anexa nr.7/03
Se suplimentează bugetul cu suma de 663
Sume defalcate din taxa pe mii lei pentru instalații de iluminat public

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună, îmbunătățire

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
LED, comuna Străoane, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
condiții de trai.
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al propusă
nu
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni poate fi avută în
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, vedere. Potrivit
Capitol 50.01
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

254.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.104
mii lei pentru reabilitare Cămin cultural,
comuna Străoane, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de
locuitorii.

noi

facilități

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

255.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.116
mii lei pentru grădiniță și afterschool,
comuna Străoane, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură școlară
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

256.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.500
mii lei pentru alimentare cu apă în satele
Calimaneasa si Costisa, comuna Tănasoaia,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună, îmbunătățire
condiții de trai.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

257.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.133
mii lei pentru înființare rețea alimentare cu
apă sat Bordeasca Noua, comuna Tătăranu,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

258.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.133
mii lei pentru înființare rețea alimentare cu
apă sat Vajaitoarea, comuna Tătăranu,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

259.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 949
mii lei pentru împrejmuire teren sport școală
Tătăranu și amenajare suprafață teren sport,
comuna Tătăranu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

260.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 949
mii lei pentru împrejmuire școala Bordeasca
nr.1 și amenajare suprafață de joc, comuna
Tătăranu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură școlară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

261.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor

Se suplimentează bugetul cu suma de 50.000
mii lei pentru înființarea unui sistem de
alimentare cu apă și a unui sistem de
canalizare, comuna Valea-Sării, județul
Vrancea.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire nivel de trai al locuitorilor Se
propune
din comună.
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor Autor:
cheltuieli
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

262.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de 10.000
mii lei pentru înființare rețea de distribuție
gaze naturale, comuna Valea-Sării, județul
Vrancea.

Îmbunătățire nivel de trai al locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

263.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 500
mii lei pentru creșterea eficienței energetice
a sistemului de iluminat public, comuna
Valea-Sării, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

264.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 20.000
mii lei pentru întocmirea de cărți funciare la
nivelul UAT Valea Sarii, comuna ValeaSării, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire servicii publice.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

265.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 950
mii lei pentru executare cinci foraje de mare
adâncime pentru mărirea capacității surselor
de apa, comuna Vidra, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

266.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 6.500
mii lei pentru extinderea rețelelor de
canalizare și construire stație de epurare sat
Vidra, comuna Vidra, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

267.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 7.100
mii lei pentru înființarea rețelelor de
canalizare și construire stație de epurare în
sat Serbesti, comuna Vidra, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

268.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.500
mii lei pentru construire două poduri peste
pârâul Tichiris sat Viisoara, comuna Vidra,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Îmbunătățire infrastructură de transport
local.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

269.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.100
mii lei pentru construire grup sanitar și baie
publică în sat Vidra, comuna Vidra, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități pentru
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
cheltuieli
Grup Parlamentar PSD

270.

Anexa nr.7/03
Se suplimentează bugetul cu suma de 5.200
Sume defalcate din taxa pe mii lei pentru înființare rețea canalizare și
valoarea
adăugată
pentru construire stație de epurare pentru satele

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.
Sursă de finanțare:

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
pentru Se
propune
respingerea
amendamentului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
Tichiris, Viisoara, comuna Vidra, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

271.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 9.000
mii lei pentru construire și amenajare locuri
de joacă pentru copii și puncte pentru
recreeere, în satele Vidra, Tichiris, Iresti,
Serbesti, Burca, Viisoara, comuna Vidra,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

272.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 24.000
mii lei pentru executare drum cu caracter
turistic și deservire proprietari agricoli,
traseu: Podgoriile Panciu-Vidra-GhergheleuSoveja, comuna Vidra, județul Vrancea.

Promovarea turismului și dezvoltării
economice a zonei.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

273.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.500
mii lei pentru amenajare accesibilitate și
utilități pentru complex rezidențial, comuna
Vidra, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

274.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.800
mii lei pentru construire cantină Liceul”
Simion Mehedinti” Vidra , comuna Vidra,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură școlară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

275.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 900
mii lei pentru construire sală de sport Liceul
“Simion Mehedinți” Vidra, comuna Vidra,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură școlară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

276.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.500
mii lei pentru constituire bază materială în
cadrul Liceului “Simion Mehedinți” pentru
calificare în specializările existente ,
comuna Vidra, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură școlară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

277.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 10.100
mii lei pentru anvelopare și eficientizare
energetică clădire Spitalul “N.N.Saveanu “
Vidra , comuna Vidra, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură sanitară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

278.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.000
mii lei pentru reabilitare dispensar uman și
dotare cu echipamente , comuna Vintileasca,
județul Vrancea.
Autor:

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură sanitară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu

Nr.
crt.

279.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
proiecte de investiții si a altor Halici Nicușor, deputat PSD
cheltuieli
Grup Parlamentar PSD

Anexa nr.7/03
Se suplimentează bugetul cu suma de 550
Sume defalcate din taxa pe mii lei pentru modernizare sistem de

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Capitol 50.01

Creșterea condițiilor
locuitorilor din comună

de

trai

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
al Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)
iluminat public (eficientizare energetică),
comuna Vintileasca, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
amendamentului
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

280.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 1.651
mii lei pentru construire și dotare dispensar
uman în sat Vartescoiu, comuna Vârteșcoiu,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură sanitară.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

281.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 28.375
mii lei pentru înființare rețea gaze naturale,
comuna Vârteșcoiu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Creșterea condițiilor
locuitorilor din comună

de

trai

al

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

282.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.650
mii lei pentru construire Sediu Primărie
D+P+1 , Sala de ședințe și Workshop în
Satul Vrancioaia, comuna Vrâncioaia,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Modernizare spații servicii publice
locale.
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

283.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 15.500
mii lei pentru înființare sistem de canalizare
(stație de epurare și rețea de canalizare) în
satele Vrancioaia, Muncei și Plostina,
comuna Vrâncioaia, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Creșterea condițiilor
locuitorilor din comună

de

trai

al

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

284.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.800
mii lei pentru mărire capacitate sursă de apă
pentru sistemele de alimentare cu apă
potabilă a satelor Vrancioaia - Muncei Plostina si Poiana + modernizare sistem de
contorizare consum apă populație, comuna
Vrâncioaia, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Creșterea condițiilor
locuitorilor din comună

de

trai

al

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

285.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 2000
mii lei pentru canalizare 30 km Vulturu Vadu RoscaBotirlau Parc industrial, comuna
Vulturu, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Creșterea condițiilor
locuitorilor din comună

de

trai

al

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

286.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 30.000
mii lei pentru extindere rețea de gaze în
satele Mărășești, Padureni, Haret, orașul
Mărășești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Creșterea condițiilor
locuitorilor din comună

de

trai

al

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

287.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor

Se suplimentează bugetul cu suma de 10.000
mii lei pentru modernizare reabilitare rețea
de apă și canal PUZ zona Abator și Zona
Pavilioane, orașul Mărășești, județul
Vrancea.

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Creșterea nivelului de trai al locuitorilor Se
propune
din comună.
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor Autor:
cheltuieli
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

Nr.
crt.

288.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Se suplimentează bugetul cu suma de 6.000
mii lei pentru extindere rețele gaze în zona
Abator și Zona Pavilioane, orașul Mărășești,
județul Vrancea.

Creșterea nivelului de trai al locuitorilor
din comună.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

289.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 5.000
mii lei pentru rețele electrice în zona PUZ
zona Abator și Zona Pavilioane, orașul
Mărășești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Modernizarea serviciilor publice locale. Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

290.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 8.000
mii lei pentru drumuri în zona PUZ zona
Abator și Zona Pavilioane, orașul Mărășești,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură rutieră
Se
propune
respingerea
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al amendamentului
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni deoarece sursa
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, de
finanțare
Capitol 50.01
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

291.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 10.000
mii lei pentru modernizare străzi, trotuare,
piste de biciclete și rigole, orașul Odobești,
județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Îmbunătățire infrastructură rutieră.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
finanțare
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

292.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 6.000
mii lei pentru construire sediu administrativ
UAT Odobesti, în vederea creșterii
capacității administrative și a serviciilor
pentru cetățenii orașului Odobesti, orașul
Odobești, județul Vrancea.

Modernizarea spațiilor administrației
publice,
îmbunătățirea
serviciilor
publice.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

293.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 200
mii lei pentru modernizarea, reabilitarea și
dotarea așezământului cultural cinematograf
+ biblioteca orășenească, orașul Odobești,
județul Vrancea.

Sunt
necesare
investiții
pentru
dezvoltarea obiectivelor culturale și
modernizarea localității.

Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

294.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 200
mii lei pentru construire stație ambulanță,
orașul Odobești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Dotarea infrastructurii
localitate.

sanitare

din

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

295.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor

Se suplimentează bugetul cu suma de 2.500
mii lei pentru școala de traineri de planetarii
și observator, orașul Odobești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi
locuitorii din oraș.

facilitati

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în

Nr.
crt.

296.

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se suplimentează bugetul cu suma de 25.000 Creare de oportunități de dezvoltare Se
propune
Anexa nr.7/03
mii
lei
pentru
parc
aventură,
orașul
Odobești,
turistică
și
economică.
respingerea
Sume defalcate din taxa pe
amendamentului
valoarea
adăugată
pentru județul Vrancea.
Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
cheltuieli
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor Autor:
locale pentru finanțarea unor Halici Nicușor, deputat PSD
proiecte de investiții si a altor Grup Parlamentar PSD
cheltuieli

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
deoarece sursa
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al de
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni propusă
nu
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, poate fi avută în
Capitol 50.01
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

297.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Se suplimentează bugetul cu suma de 7.500
mii lei pentru bază practică liceu de
agricultură și industrie alimentară, orașul
Odobești, județul Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
bugetare anuale.
Îmbunătățirea infrastructurii școlare.
Se
propune
respingerea
amendamentului
Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al deoarece sursa
finanțare
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni de
generale,
50.01, Anexa 3/65/01, propusă
nu
Capitol 50.01
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

298.

Anexa nr.7/03
Sume defalcate din taxa pe
valoarea
adăugată
pentru
echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021, alocate bugetelor
locale pentru finanțarea unor
proiecte de investiții si a altor
cheltuieli

Se suplimentează bugetul cu suma de 25.000
mii lei pentru zona de facilități recreative și
fântâni arteziene, orașul Odobești, județul
Vrancea.
Autor:
Halici Nicușor, deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Crearea de noi facilități
locuitorii din comună.

pentru

Sursă de finanțare:
Realocare din Fondul de rezervă al
Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni
generale,
50.01, Anexa 3/65/01,
Capitol 50.01

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

299.

Anexa nr.7/03 Sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2021, alocate
bugetelor
locale
pentru
finanțarea unor proiecte de
investiții si a altor cheltuieli

Se suplimentează cu suma de 6.520 mii lei
pentru realizarea obiectivului „Modernizare
străzi de interes local în Comuna Gâdinți,
județul Neamț”

Efectuarea acestei investiții este
necesară pentru a oferi o siguranță mai
mare în trafic, dar și pentru creșterea
standardului de viață în comuna
Gâdinți. În același timp, modernizarea
infrastructurii rutiere va contribui la
creșterea economică a comunei.
Sursa de finanțare: Ministerul
Finanțelor-Acțiuni Generale, anexa nr.
3/65/02, Capitolul 5001 - ”Cheltuieli buget de stat”, Paragraf 50, Titlul V
”Fonduri de rezervă”, articolul 01
”Fond de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului”

Autori:
Oana Gianina Bulai, deputat PSD
Grupul parlamentar PSD

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
poate fi avută în
vedere. Potrivit
prevederilor
Legii
nr.500/2002
privind finanțele
publice, Fondul
de
Rezervă
Bugetară
la
dispoziția
Guvernului se
utilizează pentru
finanțarea unor
cheltuieli
urgente
sau
neprevăzute
apărute
în
timpul
exercițiului
bugetar, pentru

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
care ordonatorii
principali
de
credite nu au
credite bugetare
aprobate, astfel
încât Fondul de
rezerva bugetara
la
dispoziția
Guvernului nu
se poate utiliza
din faza de
elaborare a legii
bugetare anuale.

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra Proiectului Legii Bugetului de Stat pentru anul 2021
ANEXA NR.9
Nr.
crt.

1.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/
(autor, apartenență politică)
paragraf/grupa/titlul/articol/a
lineat
Art. 5 alin. (7) din Proiectul Suplimentarea numărului de posturi finanțate
legii bugetului de stat pe anul pentru personalul neclerical la nivelul
2021
județului Dâmbovița cu 184 posturi, de la
420 de posturi la 604 posturi pentru anul
Anexa 9 - ”Numărul maxim 2021.
de posturi finanţate pentru
personalul neclerical angajat
în unităţile de cult, pe anul Autor: Titus Corlațean senator PSD,
Holban Georgeta-Carmen deputat PSD,
2021”
Popa Radu Mihai deputat PSD,
Ţachianu Marian deputat PSD,
Poziția 16 – DÂMBOVIȚA
Vulpescu Ioan deputat PSD

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare
Numărul total de posturi pentru personalul
neclerical, finanțate în anul 2020, în
județul Dâmbovița, a fost de 604. Cultele
religioase din județul Dâmbovița au
solicitat pentru anul 2021, finanțare pentru
același număr de posturide personal
neclerical, respectiv 604.
Sursă: Bugetul de stat

Motivația
respingerii
(numai pt.
comisii)
Se
propune
respingerea
amendamentului
deoarece sursa
de
finanțare
propusă
nu
respectă
prevederile
art.17 alin.(3^1)
din
Legea
finanțelor
publice
nr.500/2002, cu
modificările și
completările
ulterioare,
potrivit cărora
”modificarea
creditelor
bugetare și/sau
de angajament,
ca urmare a
amendamentelor
propuse, se face
numai
prin
redistribuiri de
sume
între
subdiviziuni ale
clasificației
bugetare”.

CNAS - ANEXA 11

AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
Nr.
crt.
1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Legea Bugetului de stat pe anul 2021

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Se propune suplimentarea cu suma de 550
mii lei pentru Asistență medicală Primară

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Anexa nr. 11/02 Pag.6, capitolul 6605
subcapitol 04, paragraph 01, II. credite
Autor: senator Evdochia Aelenei
bugetare

Motivaţia
amendamentului/
sursa de finanţare
Sursa de finanțare:

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
Amendament respins la
vot.

Redristribuire in cadrul
ordonatorului principal de Propunem respingerea.
credit
Detalierea
sumelor
cuprinse in buget pentru
servicii medicale, inclusiv
pentru ”Asistenta medicala
Grupul parlamentar al Alianței pentru
primară” s-a realizat la
Unirea Românilor
propunerea CNAS. O
redistribuire ar presupune
o diminuare a sumelor
alocate celorlalte domenii
de asistenta medicala ce se
finanteaza din bugetul
FNUASS.

