CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU
ECOLOGIC
Nr.517/XVIII/6/22 aprilie 1998

SENAT
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ ŞI ORGANIZAREA
TERITORIULUI
Nr.XXII/29/22 aprilie 1998

A V I Z
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998
Cu adresa nr.83 din 23 martie 1998, Comisia pentru administraţie publică amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998.
In şedinţele din 31 martie, 1, 2, 7 şi 22 aprilie 1998, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia pentru administraţie publică şi organizarea
teritoriului a Senatului au examinat proiectul legii sus-menţionate şi propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi
adoptare cu următoarele amendamente:
Nr.
Crt.

1.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
Text adoptat de Comisie

Dl.deputat Marin Cristea, propune
Art.13 (1) Cheltuielile pentru servicii
şi dezvoltare publică şi locuinţe se stabilesc în modificarea alin.1 al art.13 astfel:
Art.13 (1) Cheltuielile pentru servicii şi
sumă de 798,4 miliarde lei.
dezvoltare publică şi locuinţe se stabilesc în sumă
de 1148,4 miliarde lei.
Art.13 (4) In sumele prevăzute în
bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului la titlul “transferuri”
sunt cuprinse şi sume pentru subvenţionarea
dobânzii aferente creditelor acordate pentru

Art.13 (4) In sumele prevăzute în bugetul
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului la titlul “transferuri” sunt cuprinse şi
sume pentru subvenţionarea dobânzii aferente
creditelor acordate pentru locuinţe cu prioritate

Motivare
(Argumente pentru susţinerea
amendamentului)
Suplimentarea cu 350 miliarde
lei a cheltuielilor pentru servicii
şi dezvoltare publică şi locuinţe
constituie un minim necesar
pentru a da prioritate creşterii
fondului de locuinţe, declanşării
procesului investiţional şi al
producţiei industriale, precum şi
pentru acordarea unui sprijin
persoanelor fizice care au
cumpărat potrivit legii locuinţe

2
pentru construcţia de locuinţe inclusiv pentru
terminarea locuinţelor cumpărate de persoane
fizice, aflate în diferite stadii fizice de execuţie
în blocuri începute înainte de anul 1990, de
către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, pentru
locuinţe sociale şi de necesitate potrivit
prevederilor
Legii
locuinţei
nr.114/1996
republicată, pentru organizarea şi funcţionarea
cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului şi
publicităţii imobiliare, nr.7/1996, precum şi pentru
cheltuielile pentru organizarea licitaţiilor, plata
dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare şi a
texei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.869/1996, privind
contractarea şi garantarea de către Guvern a unor
credite externe pentru construirea de locuinţe
sociale şi de necesitate şi Hotărârii Guvernului
nr.687/1997 privind contractarea şi garantarea de
către Guvern a unor credite pentru realizarea unor
programe guvernamentale privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor,
asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi
dezvoltarea
infrastructurii
în
intravialnul
localităţilor rurale.

neterminate în blocuri începute
înainte de 1990 şi pe care, din
lipsă de resurse, nu le pot
termina.
Sursa posibilă: Creşterea P.I.B.
cu 2,5% şi dirijarea acestor
venituri - cheltuieli, pentru
investiţii cu precădere pentru
investiţiile privind infrastructura
localităţilor, a investiţiilor pentru
locuinţe, a investiţiilor pentru
asigurarea resurselor de apă,
protecţia contra inundaţiilor,
silviculturii, precum şi asupra
nivelului sumelor defalcate din
impozitul pe salarii, pe judeţe.

Dl.deputat
Ioan
Oltean
propune
Art.14 (1) Cheltuielile pentru mediu şi
modificarea art.14 alin.1 prin suplimentarea sumei
ape sunt în sumă de 272,9 miliarde lei.
destinată cheltuielilor pentru mediu şi ape cu
150,0 miliarde lei, astfel:
Art.14 (1) Cheltuielile pentru mediu şi ape
sunt în sumă de 422,9 miliarde lei.

Suplimentarea cu suma de 150
miliarde lei este justificată de
necesitatea
acoperirii
cheltuielilor materiale în vederea
realizării obiectivelor prevăzute
în Programul Naţional de
Aderare a României la Uniunea
Europeană,
suplimentarea
numărului de posturi pentru

locuinţe de către Casa de Economii şi
Consemnaţiuni, pentru locuinţe sociale şi de
necesitate potrivit prevederilor Legii locuinţei
nr.114/1996 republicată, pentru organizarea şi
funcţionarea cadastrului imobiliar conform
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare,
nr.7/1996, precum şi pentru cheltuielile pentru
organizarea licitaţiilor, plata dobânzilor,
comisioanelor şi spezelor bancare şi a texei pe
valoarea adăugată potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.869/1996, privind
contractarea şi garantarea de către Guvern a
unor credite externe pentru construirea de
locuinţe sociale şi de necesitate şi Hotărârii
Guvernului nr.687/1997 privind contractarea
şi garantarea de către Guvern a unor credite
pentru
realizarea
unor
programe
guvernamentale privind pietruirea drumurilor
comunale, alimentarea cu apă a satelor,
asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi
dezvoltarea infrastructurii în intravialnul
localităţilor rurale.

2.
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agenţiile de protecţia mediului,
acoperirea
cheltuielilor
reprezentând contribuţia părţii
române la Programul de Preaderare la Uniunea Europeană,
derularea activităţilor în vederea
asigurării cadrului instituţional
privind activităţile de protecţia
mediului,
terminarea
unor
obiective privind:
- reconstrucţia ecologică în Delta
Dunării;
- terminarea lucărilor pentru
apărarea litoralului Mării Negre
şi protecţia lacului Techirghiol;
- lucrări de înlăturare a
calamităţilor
naturale
şi
protejarea zonelor calamitate;
- asigurarea surselor de apă;
- amenajarea torenţilor în zona
lucrăilor de gospodărirea apelor
şi amenajarea şi punerea în
siguranţă de drumuri forestiere.
3.

Dl deputat Marin Cristea propune
Art.22 (1) Cheltuielile pentru datoria
publică se stabilesc în sumă de 20.177,7 diminuarea cu 1.000 miliarde lei a sumei totale
prevăzute la art.22 alin.1 privind cheltuielile
miliarde lei, din care:………………
pentru datoria publică, astfel:
Art.22 (1) Cheltuielile pentru datoria
publică se stabilesc în sumă de 19.177,7 miliarde
lei, din care:………………

Se propune ca suma de 1.000
miliarde lei să suplimenteze
prevederile anexei nr.6 la - total
transferuri - din bugetul de stat
către bugetele locale pe judeţe şi
municipiul Bucureşti pe anul
1998, de la 5.215,580 miliarde
lei la 6.215,580 miliarde lei,
respectiv
suma
destinată
capitolului
de
cheltuieli

4

“investiţii” de la 2.365.580.000
mii lei la 3.365.580.000 mii lei.
Dl.deputat Virgil Petrescu propune ca lit.b,
alin.2, art.28 să fie reformulată astfel:
b) cheltuieli de capital la obiective şi
lucrări de investiţii de natura celor prevăzute în
anexa nr.7, integral sau în completarea surselor
proprii, a altor fonduri legal constituite pentru
finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor
aprobate cu această destinaţie prin bugetele locale,
pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi
externe, pentru finanţarea programului privind
pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu
apă a satelor, precum şi pentru procurarea,
instalarea şi modernizarea centralelor şi
microcentralelor termice de scară sau de bloc.

4.

Art.28 (2)
b) cheltuieli de capital la obiective şi
lucrări de investiţii de natura celor prevăzute
în anexa nr.7, integral sau în completarea
surselor proprii, a altor fonduri legal
constituite pentru finanţarea unor astfel de
investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu această
destinaţie prin bugetele locale, pentru
investiţii finanţate parţial din împrumuturi
externe, precum şi pentru finanţarea
programului privind pietruirea drumurilor
comunale şi alimentarea cu apă a satelor.

5.

Dl.deputat
Radu
Mânea,
Grupul
Anexa 3/16
parlamentar al P.N.T.C.D. - civic ecologist
Ministerul Sănătăţii
Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare propune ca în Anexa nr.3/16, în Lista obiectivelor
integrală sau parţială de la buget pe anul 1998. de investiţii cu finanţare parţială sau totală de la
bugetul de stat pe anul 1998 după poz.89 să fie
introdusă poz.89/1 cu următoarea investiţie:
“Spitalul materno-infantil Focşani, judeţul
Vrancea”.
Acord MF nr.868/1992
Hotărâre interministerială nr.167/12.09.1994
Valoarea totală a investiţiei: 811.300 mii lei cu
565.700 mii lei construcţii-montaj.
Valoarea totală actualizată 25.950.000 mii lei
investiţii, cu 20.115.000 mii lei construcţii-montaj
Total 1998 propus - 600.000 mii lei investiţii cu
500.000 lei construcţii montaj, din care:

Propunerea este justificată, iar
investiţia este în curs de realizare
având acordul M.F. nr.868/1992
şi H.G. nr.861/1994 de aprobare.
In
prezent
lucrările
de
Construcţii-montaj sunt realizate
până la Cota ±0
Sursa de finanţare:
1. Diminuarea valorii la poz.87 Centrul de transfuzie sânge
Focşani,
de
la
1.100.000/1.000.000 mii lei la
700.000 mii lei rezultând o
disponibilizare
de
400.000/300.000 mii lei.
2. Diminuarea valorii alocate la
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Surse proprii Credite Fond special Bugetul de stat -

600.000 mii lei INV
500.000 mii lei C+M
Termen P.I.F. trim IV 1999
6.

Anexa 3/24 capitolul 63.01
Art.38 - Transferuri - 687.573.000 mii lei.

Dl.deputat Marin Cristea - Grupul
parlamentar P.D.S.R. propune modificarea Anexei
3/24, capitolul 63.01 art.38, astfel:
Anexa 3/24 Capitolul 63.01
Art.38 - Transferuri - 1.037.573.000 mii lei
Dl.deputat Marin Cristea - Grupul
Anexa 3/24 capitolul 63.01
Art.40 alineat 01 - Locuinţe - 687.573.000 parlamentar P.D.S.R. propune modificarea Anexei
3/24, capitolul 63.01 art.40 alineatul 01, astfel:
mii lei.
Anexa 3/24 Capitolul 63.01
Art.40 alineat 01 - Locuinţe - 922.558.000 mii
lei.

7.

Anexa nr.3/26
Capitolul 50.01 346.682.083 mii lei.

Capitolul 51.01 15.881.640 mii lei.

Cheltuieli

Autorităţi

total

publice

poziţia 86 - Centrul de medicină
preventivă Focşani de la
300.000/300.000 mii lei la
100.000/100.000
mii
lei,
rezultând o disponibilizare de
200.000/200.000 mii lei.
Suplimentarea din redistribuire
sau din creşterea propusă de
venituri-cheltuieli prin creşterea
P.I.B. cu 2,5%, cu 350 miliarde
lei - necesară dezvoltării
construcţiei de locuinţe conform
Legii nr.114/1996, implicit
pentru
continuarea
subvenţionării dobânzii aferente
creditelor prevăzute a fi acordate
de C.E.C. cu prioritate pentru
construcţii de locuinţe, inclusiv
pentru terminarea locuinţelor
cumpărate de persoane fizice,
aflate în diferite stadii de
construcţie, în blocuri începute
înainte de anul 1990.

Domnul deputat Ioan Oltean propune
- suplimentarea cu 150 miliarde lei, a capitolului
50.01, astfel:
Anexa nr.3/26
Capitolul 50.01 - Cheltuieli total - 496.682.083
mii lei.
- Capitolul 51.01 - Autorităţi publice - 16.881.640 Suplimentarea cu 1.000.000 mii
lei la cap.51.01 - cheltuieli
mii lei.
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curente - este necesară pentru
acoperirea cheltuielilor materiale
în vederea realizării obiectivelor
prevăzute în Programul Naţional
de Aderare a României la
Uniunea
Europeană,
prin
sarcinile
care
revin
administraţiei centrale.
8.

Suplimentarea cu 119.000.000
mii lei la cap.64.01 - Mediu şi
Ape se justifică prin: “cheltuieli
curente” 8.000.000 mii lei din
care:
- 2.200.000 mii lei necesare
suplimentării de posturi pentru
agenţiile de protecţia mediului
din subordinea Ministerului
Apelor, Pădurilor şi Protecţiei
Mediului completării schemei de
personal pentru Agenţia de
Mediului
Ilfov,
Capitolul 64.01 - art.20 - Cheltuieli materiale Capitolul 64.01 - art.20 - Cheltuieli materiale şi Protecţia
asigurării cu personalul auxiliar
servicii 17.318.146 mii lei.
şi servicii 11.518.146 mii lei.
şi:
- 5.800.000 mii lei - cheltuieli
materiale
şi
servicii
reprezentând contribnuţia părţii
române la Programul de Preaderare la Uniunea Europeană,
prin măsurile şi programul ce le
revin agenţiilor de protecţia
Capitolul 64.01 - art.70 - Cheltuieli de capital Capitolul 64.01 - art.70 - Cheltuieli de capital mediului, prin activităţile de
reglementări, monitoring şi
326.886.294 mii lei.
215.886.294 mii lei.
inspecţie precum şi
Capitolul 64.01 - Mediu şi Ape
264.043.678 mii lei.
Capitolul 64.01 - art.01 - Cheltuieli curente
48.157.384 mii lei.
Capitolul 64.01 - art.02 - Cheltuieli de
personal - 36.639.238 mii lei.

Capitolul 64.01 - Mediu şi Ape
383.043.678 mii lei.
Capitolul 64.01 - art.01 - Cheltuieli curente
56.157.384 mii lei.
Capitolul 64.01 - art.02 - Cheltuieli de personal 38.839.238 mii lei.
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- 111.000.000 mii lei “cheltuieli
de capital” necesar:
- derulării activităţilor în vederea
asigurării cadrului instituţional
privind activităţile de protecţia
mediului în corelare cu strategia
naţională de mediu pentru
integrarea europeană;
- terminarea unor obiective
privind reconstrucţia ecologică
în Delta Dunării;
- terminarea lucrărilor de apărare
a cordonului litoral al Mării
Negre, în zona Nord - Midia I şi
protecţia lacului Techirghiol;
- obiectivelor de investiţii pentru
apărarea împotriva inundaţiilor,
înlăturarea calamităţilor naturale
şi protejarea zonelor calamitate
(Amenajare
râu
Argeş,
Jijia,Cuejdiu, Tisa, etc) şi
finalizarea
unor
obiective
prevăzute în H.G. nr.534/1996,
H.G.
nr.36/1997,
H.G.
nr.106/1997
şi
H.G.
nr.661/1997;
- finalizarea unor obiective
privind asigurarea surselor de
apă (Alimentarea cu apă Vaslui,
acumularea Poşta Elan, etc)
precum şi continuarea lucărilor
la acumulările de apă Ogrezeni,
Runcu,
Mihăileni,
Surduc,
Săcele,
Vârfu
Câmpului,
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Mostiştea, Paşcani şi Răstoliţa.
9.

Capitolul 67.01 - Agricultura şi Silvicultura Capitolul 67.01 - Agricultura şi Silvicultura Suplimentarea cu 25.000.000
mii lei la capitolul 67.01 - este
34.105.060 mii lei.
59.105.060 mii lei.
necesară amenajării torenţilor în
zona
necesară
amenajării
torenţilor în zona lucrărilor de
gospodărirea
apelor
şi
amenajarea şi punerea în
siguranţă de drumuri forestiere
pentru asigurarea accesului la
exploatarea masei lemnoase
rezultă ca urmare a doborâturilor
de vânt din iarna 1995 - 1996
din judeţele Harghita, Covasna şi
Mureş
în scopul
evitării
pierderilor de masă lemnoasă şi
infestării fondului forestier.

10.

Capitolul 69.01 - Alte acţiuni economice - Capitolul 69.01 - Alte acţiuni economice - Suplimentarea cu 5.000.000 mii
lei la capitolul 69.01 este
32.050.845 mii lei.
37.050.845 mii lei.
necesară având în vedere
obligaţiile Institutului Naţional
de Meteorologie şi Hidrologie, la
Organizaţia
Meteorologică
Mondială, ca Centru Naţional de
Telecomunicaţii .

11.

Anexa 3/26 - Lista obiectivelor de investiţii
cu finanţare integrală sau parţială de la buget,
pe anul 1998.
Domnul deputat Dumitru Bălăieţ Grupul
II. Lucrări pentru dezvoltarea surselor de apă
Parlamentar P.N.T.C.D. - civic ecologist, propune
şi protecţia contra inundaţiilor din care:
reformularea pct.II nr.crt.10 din Anexa 3/26, după
……..

“Propunerea este justificată,
deoarece nici apărarea împotriva
inundaţiilor, nici irigaţii, nici alte
folosinţe” pe Argeş în jos (în
aval de Bucureşti) nu se pot face
fără a ţine seama de situaţia
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cum urmează:
……..
…….
10. Amenajare râu Argeş pentru apărare 10. Amenajarea râului Argeş, pentru apărarea
împotriva inundaţiilor, irigaţii şi alte folosinţe. împotriva inundaţiilor, irigaţii, navigaţie şi alte
folosinţe.

concretă - efectuarea lucărilor la
Canalul Bucureşti - Dunăre, în
proporţie de peste 80%, care au
modificat structura naturală a
râului şi solicită o corelare a
tuturor acţiunilor pe acest râu,
până când se va găsi formula
reluării lucrărilor la acest canal
(prin investiţii străine).

Dl.deputat Petre Ţurlea - Grupul
parlamentar P.U.N.R., propune ca în Anexa 3/26,
pct.II nr.crt.24 “Regularizare râu Buzău pe
sectorul Crivina” suma să fie majorată la 4
miliarde lei.

In absenţa acestei sume,
condiţiile naturale din zonă fac
posibilă, în cazul unei ploi mai
puternice, o adevărată catastrofă
ecologică.

12.

Anexa 3/26 - Lista obiectivelor de investiţii
cu finanţarea integrală sau parţială de la buget,
pe anul 1998.
Pct.II nr.crt.24 -Regularizare râu Buzău pe
sectorul Crivina, judeţul Covasna
2.500.000 inv.mii lei
2.450.000 C+M mii lei.

13.

Dl.deputat Stefan Popescu-Bejat - Grupul Suplimentarea propusă să se facă
Anexa nr.5
prin diminuarea sumei propuse
Sume defalcate din impozitul pe salarii, pe parlamentar USD-PD, propune ca:
In anexa nr.5 la poz.20 judeţului Gorj să-i fie pentru municipiul Bucureşti.
anul 1998.
Nr.crt. 20 - Judeţul Gorj - 86.230.000 mii lei. suplimentată suma prevăzută, cu 34.000.000 mii
lei.

14.

Anexa nr.5
Sume defalcate din impozitul pe salarii pe
anul 1998.
Nr.crt.
judeţul Giurgiu - 52.695.000 mii
lei.

Dl.deputat Croitoru Adrian propune
suplimentarea cu 27 miliarde lei a sumei totale
prevăzute în anexa 5 (sume defalcate din
impozitul pe salarii pe anul 1998) şi suplimentarea
corespunzătoare cu această sumă a prevederilor
pentru judeţul Giurgiu, respectiv 79.695.000 mii
lei.

Această sumă este necesară
întrucât judeţul Giurgiu nu are
acoperire pentru cele 27 miliarde
lei solocitate.
Această suplimentare poate fi
acoperită prin redistribuire din
cadrul anexei 5 sau din creşterea
cu 2,5% a P.I.B., după cum s-a
propus la art.13.
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15.

Anexa nr.5
Nr.crt.34 - judeţul Sibiu 104.345.000 mii lei.

Dl.deputat
Trifu
Romeo
Grupul
parlamentar USD-PD, propune suplimentarea cu
40 miliarde lei a sumei prevăzută pentru judeţul
Sibiu - respectiv 144.345.000 mii lei.

Suma solicitată este necesară
pentru derularea normală a
tuturor activităţilor susţinute de
către consiliile locale.
In mod deosebit este necesar ca
pentru consiliile comunale să se
asigure din sume defalcate
necesarul de fonduri pentru
iluminatul public, reparaţii şi
întreţineri la şcoli şi cămine
culturale, acţiuni care în ultimii
ani nu au mai fost asigurate cu
fonduri.

16.

Anexa nr.5
Domnii deputaţi Acsinte Gaşpar, Gheorghe
Nr.crt.40 - judeţul Vâlcea - 95.008.000 mii Vâlceanu şi Traian Sabău au propus ca în anexa
nr.5 - suma prevăzută pentru judeţul Vâlcea să fie
lei.
suplimentată cu 8.141.000 mii lei.

Propunerea este justificată ţinând
seama de indicele preţurilor de
consum ale populaţiei şi
necesitatea majorării fondurilor
alocate pentru anul 1998 la o
valoare cât de cât apropiată
sumei
rezultată
în
urma
indexării.

17.

Anexa nr.6 - transferuri din bugetul de stat
către bugetele locale pe judeţe şi municipiul
Bucureşti pe anul 1998.
Total transferuri - 5.215.580.000 mii lei.
din care pentru:
………………
Investiţii 2.365.580.000 mii lei.

Domnii deputaţi Marin Cristea, Ignat
Stefan, Viorel Burlacu, Protopopescu Cornel,
Sabău Traian, Afrăsinei Viorica şi domnul senator
Fuior Victor, propune suplimentarea volumului de
transferuri din bugetul de stat către bugetele locale
pe judeţe şi municipiul Bucureşti (Anexa nr.6) cu
1.000 miliarde lei, astfel:
Total transferuri - 6.215.580.000 mii lei.
şi totodată suplimentarea cu suma de 1.000
miliarde lei la capitolul “investiţii” astfel:

Suplimentarea cu 1.000 miliarde
lei pentru investiţii este necesară
avându-se în vedere faptul că
suma propusă se situează sub
nivelul anului 1997 şi se reflectă
negativ cu precădere asupra
investiţiilor pentru infrastructura
localităţilor.
Această sumă se propune a fi
asigurată
prin
diminuarea
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Total transferuri din care:
cheltuielilor
pentru
datoria
- pentru investiţii 3.365.580.000 mii lei cu publică prevăzute la art.22 de la
20.177.7 miliarde lei la 19.177,7
distribuţie procentuală egală pe judeţe.
miliarde lei.
18.

Anexa nr.6
Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale pe judeţe şi municipiul Bucureşti pe
anul 1998.
Total transferuri 5.215.580.000 mii lei din
care pentru: investiţii finanţate parţial din
împrumuturi externe 400.000.000 mii lei.

Domnii deputaţi Marin Cristea, Viorica
Afrăsinei, Stefan Ignat, Croitoru Adrian şi
Fenoghen Sevastian propun modificarea Anexei
nr.6 - Transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale pe judeţe şi municipiul Bucureşti pe anul
1998 - fără modificarea valorii la “total
transferuri”, în sensul reducerii cheltuielilor la
capitolul “transferuri din bugetul de stat către
bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial
din împrumuturi externe”, cu 84 miliarde lei şi
creşterii cheltuielilor din această sumă la capitolul
“investiţii” cu 82,5 miliarde lei pentru judeţele:
- Botoşani cu 25 miliarde lei;
- Giurgiu cu 16,5 miliarde lei;
- Tulcea cu 16 miliarde lei;
- Vaslui cu 21 miliarde lei;
la capitolul “Programul de pietruire a drumurilor
comunale şi alimentarea cu apă a satelor, conform
H.G. nr.557/1997, pentru judeţul Giurgiu cu 4
miliarde lei şi la capitolul “Asigurarea protecţiei
sociale a populaţiei pentru energie termică şi
transportul urban, în comun, de călători” pentru
judeţul Giurgiu cu 1,5 miliarde lei.

19.

Anexa nr.6
Nr.crt. 40 - judeţul Vâlcea “Total Transferuri”
67.992.000 mii lei.

Domnii deputaţi Acsinte Gaşpar, Gheorghe
Vâlceanu şi Traian Sabău propun ca în anexa nr.6,
la “Total transferuri” judeţului Vâlcea să i se
suplimenteze suma cu 35.000.000 mii lei.

Conform studiilor sociourbane
judeţele Giurgiu, Tulcea şi
Vaslui au indicii cei mai slabi
din ţară privind echiparea
teritoriului
cu
lucrări de
infrastructură motiv pentru care
prin H.G. nr.223 şi 1017/1996 şi
557/1997 s-a prevăzut acordarea
unor creşteri mai substanţiale
pentru investiţii prin bugetele
anuale.
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20.

Domnul deputat Dorin Vataman, Grupul
Anexa nr.6
parlamentar PNTCD-civic ecologist, propune ca
Nr.crt. 35 judeţul Suceava
Total transferuri - 97.942.000 mii lei din care de la anexa nr.6 nr.crt.35, la judeţul Suceava
capitolul “investiţii” să se elimine asterixul,
pentru :
având următoarea consecinţă: cele 9 miliarde lei
-…………….
reprezentând contribuţia părţii române în anul
- investiţii - 57.672.000 mii lei - *).
1998 la execuţia obiectivului de investiţii
“modernizarea drumului comunal Cacica Soloneţul Nou” care se va realiza şi cu sprijin
financiar acordat de către Polonia, să fie alocaţi
din suma de 400 miliarde lei reprezentând
investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe.

Solicitarea se justifică având în
vedere suma mult prea mică, de
numai 57.672.000 mii lei alocată
judeţului Suceava, dacă se are în
vedere dimensiunile şi populaţia
judeţului, precum şi faptul că
pentru programul de pietruire a
drumurilor
comunale
şi
alimentarea cu apă a satelor,
conform H.G. nr.577/1997 s-au
alocat numai 1,5 miliarde lei.

21.

Anexa nr.6 - transferuri din bugetul de stat
către bugetele locale pe judeţe şi municipiul
Bucureşti, pe anul 1998.
Nr.crt.18 - judeţul Galaţi
Total transferuri - 91.253.000 mii lei din care
pentru:
Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei
pentru energie termică şi transport urban, în
comun, de călători 33.320.000 mii lei.
Investiţii 51.633.000 mii lei.
Programul de pietruire a drumurilor comunale
şi alimentarea cu apă a satelor, conform
Hotărârii Guvernului nr.577/1997 6.300.000
mii lei.

Dl.deputat Cornel Protopopescu, Grupul
parlamentar PNTCD-civic ecologist, propune
modificarea prevederilor anexei 6 pentru judeţul
Galaţi, după cum urmează:
Total transferuri - 126.253.000 mii lei din care
pentru:
Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru
energie termică şi transport urban, în comun, de
călători 53.320.000 mii lei.
Investiţii 61.633.000 mii lei.
Programul de pietruire a drumurilor comunale şi
alimentarea cu apă a satelor, conform Hotărârii
Guvernului nr.577/1997 11.300.000 mii lei.

Propunerea se justifică prin
necesitatea lărgirii sferei de
activitate a consiliului judeţean
la capitolul asistenţă socială,
investiţii etc.
Municipiul Galaţi reprezintă 2/3
din populaţia judeţului Galaţi,
ceea ce reprezintă cheltuieli
foarte mari la reţele de
termoficare, transport în comun
de călători etc.

22.

Anexa nr.6
Nr.crt.12 - judeţul Călăraşi
Total transferuri - 49.817.000 mii lei.

Domnul deputat Dumitru Bălaieţ propune
ca în anexa nr.6 judeţului Călăraşi care are unul
dintre cele mai mici bugete locale, în raport cu
cele de la nr.crt.13 şi 14 care sunt de aproape 3 ori
mai mari, precum şi a celui de la nr.crt.7 , care este

Suplimentarea este necesară
având în vedere că judeţul
Călăraşi este un judeţ mult
rămas în urmă, cu probleme
grave datorate căderii tuturor
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de 2,5 ori mai mare, să i se suplimenteze suma ramurilor
prevăzută cu 20 miliarde lei (propus 69.817.000 economică.
mii lei).

de

activitate

23.

Anexa nr.6
………………….

Dl.deputat Stefan Popescu-Bejat, Grupul
parlamentar USD-PD propune ca în anexa nr.6
judeţului Gorj (poz.20) să i se suplimenteze suma
prevăzută cu 13.000.000 mii lei la Total
transferuri, suma respectivă regăsindu-se şi la
capitolul “investiţii”.

Suplimentarea este posibilă prin
diminuarea sumei prevăzute la
municipiul Bucureşti şi este
necesară judeţului Gorj pentru
desfăşurarea normală a activităţii
susţinute de consiliile locale.

24.

Anexa nr.6
………………….

Dl.deputat Romeo Trifu propune ca în
anexa nr.6 la capitolul “Asigurarea protecţiei
sociale a populaţiei pentru energie termică şi
transport urban, în comun, de călători”, judeţului
Sibiu să i se suplimenteze suma prevăzută cu 24,6
miliarde lei.

Suma solicitată este necesară
avându-se în vedere că în urma
majorării preţurilor la carburanţi,
atât
preţul
G.cal.
pentru
încălzire, cât şi tariful la
transportul în comun vor creşte
cu aproximativ 30%.

25.

Anexa nr.6
…………………

Domnul deputat Romeo Trifu propune
modificarea anexei nr.6 prin suplimentarea cu 53
miliarde lei a sumei prevăzute pentru judeţul
Sibiu (poz.34) la capitolul “investiţii” şi
corespunzător a sumei prevăzute la “Total
transferuri”.

Suplimentarea este justificată
avându-se în vedere că aceasta
asigură parţial fondurile necesare
pentru lucrări în continuare, al
căror termen de punere în
funcţiune este depăşit.

26.

Dl.deputat Dumitru Bălăieţ, propune ca în
Anexa nr.7
Lista categoriilor de obiective şi lucrări de anexa nr.7 pct.7 “Drumuri şi poduri locale, străzi,
investiţii finanţate din transferuri de la bugetul pasaje denivelate în localităţi” să fie inclusă şi
“finalizarea podului de peste râul Argeş, între
de stat către bugetele locale pe anul 1998.
oraşul Budeşti şi localitatea Crivăţ (judeţul
Călăraşi) - 5 miliarde lei.

Solicitarea
este
justificată
avându-se în vedere faptul că
podul este aproape terminat, are
doar capetele rămase nefinalizate
şi o prelungire peste deviaţia
Argeşului. Lucrarea este de mare
importanţă
pentru
zona
respectivă, unde în prezent sunt
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semnalate
mari
disfuncţionalităţi: Crivăţ cu
5.000 de locuitori, bogat în
grădinării, este rupt de oraşul
Budeşti
(serviciul
sanitar,
primărie, poliţie). Podul are o
mare
importanţă
pentru
dinamizarea economică a zonei
respective, permiţând accesul
tuturor localităţilor de pe malul
drept al Argeşului la Soseaua
Naţională ce leagă municipiul
Olteniţa de capitală.

Redactat: expert parlamentar
arh. Cristea Victor

