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Parlamentul României 
         CAMERA DEPUTAŢILOR                                                  SENAT 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE        COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE         COMISIA PENTRU DEZVOLTARE  
 PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA   PUBLICĂ ŞI ORGANIZAREA    REGIONALĂ, ADMINISTRAREA 
  TERITORIULUI                   TERITORIULUI              ACTIVELOR STATULUI  
                           ȘI PRIVATIZARE 
         
       Nr.4c-6/19  din 3 februarie 2017        Nr.XXX/16 din 3 februarie 2017            Nr.XXI/23 din 3 februarie 2017 
                
                  

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
In conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor și Comisia pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare a Senatului au fost sesizate, 

prin adresele PLx 7 din 1 februarie 2017 și L10 din 1 februarie 2017, pentru dezbatere și avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2017. 

Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, membrii 
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comisiilor au examinat proiectul de lege mai sus menționat în ședința din 3 februarie 2017. 

  La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate invitați: din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene (Anexa 3/15 și anexele 4-10)  doamna Sevil Shhaideh - viceprim-ministru și domnul 

Adrian Ionuț Gâdea - secretar de stat, din partea Secretariatului General al Guvernului (Anexa 3/13) domnul Mihai Busuioc - secretar 

general  și domnul Marin Popescu - director economic, din partea Autorității Electorale Permanente (Anexa 3/48) domnul Marian 

Muhuleț - vicepreședinte și doamna Angela Vieriu - director Economic și din partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Attila 

Gyorgy - secretar de stat. 

  In cadrul dezbaterilor au fost analizate proiectele de buget ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene (Anexa 3/15 și anexele 4-10) , Secretariatului General al Guvernului (Anexa 3/13)  și Autorității Electorale 

Permanente (Anexa 3/48),  precum și amendamentele depuse de deputați și senatori. 

In urma finalizarii dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2017, cu amendamente admise și respinse prevazute în anexa nr.1 și anexa nr.2. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
  
   
  PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                     
        Cristian BUICAN        Florin CÂRCIUMARU        Ilie NIȚĂ 
 
 
 
 
sef serviciu, Sofia Chelaru 
consilier parlamentar, Nicoleta Toma  
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ANEXA nr.1 
 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa de finanţare 

1.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene/ 
Programul National de construcții în 
interes public și social 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 a sumei prevăzute în Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ Programul 
National de construcții în interes public și social cu 
suma de 4.650 mii lei pentru finanţarea construcției 
unui bazin de înot în Mun. Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor necesare 
pentru construcția unui bazin de înot necesar în 
Mun. Mediaș.  
Se solicită admiterea amendamentului deoarece  
implementarea și finalizarea unei astfel de 
invesții va conduce la dezvoltarea Mun. Medias 
privind spațiile sportive și recreative necesare 
pentru medieșeni.. 
  De asemenea, este de menţionat faptul că o 
astfel de investiție ar conduce implicit la cresterea 
numărului de turiști în zonă. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 4.650 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL  FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE 
. 

2.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute Anexa 
nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de interes public 
sau social cu suma de 15.000 mii lei pentru 
începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din 
municipiul Suceava, județul Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator PNL 

Municipiul Suceava, prin potențialul pe care îl 
deține în turism, învățământ preuniversitar și 
universitar, cultură și sport, este considerat pol de 
dezvoltare urbană. Pe fondul lipsei cronice de 
construcții destinate sportului și altor evenimente 
deosebite precum concerte, congrese, spectacole, 
expoziții, o sală polivalentă este imperios 
necesară. 
 
Consiliul Tehnico – Economic (CTE) al 



 4 

SUCEAVA, Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA, Angelica FADOR, deputat PNL 
SUCEAVA, Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA, Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 

Companiei Naționale de Investiții (CNI) a avizat 
favorabil, fără observații, studiul tehnico-
economic de prefezabilitate realizat de Primăria 
Municipiului Suceava pentru construirea Sălii 
Polivalente.  
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 
15.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE  
 

3.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute Anexa 
nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de interes public 
sau social cu suma de 700 mii lei pentru fințarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Solca, județul 
Suceava.  
 
Suma rezultă din responsabilitatea cofinanțării 
căminelor de bătrâni de către administrația publică 
centrală, în completarea contribuției persoanei 
beneficiare/susținătorilor legali. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator PNL 
SUCEAVA, Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA, Angelica FADOR, deputat PNL 
SUCEAVA, Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA, Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 
 

La Căminul pentru persoane vârstnice din Solca 
sunt cazați 70 de bătrâni și are 32 de angajați. 
Majoritatea vârstnicilor au pensii sociale, iar 15 
dintre ei sunt persoane fără nici un fel de venit, 
oameni dependenţi de îngrijire zilnică, unii orbi 
sau imobilizaţi la pat, deci sub nici o formă nu se 
pune problema să poată părăsi aşezământul. 
Bătrânii provin din 35 de localităţi din judeţ. 
Căminul a fost înfiinţat în toamna anului 2011, în 
fostul Spital de Boli Cronice, printr-un program 
al Ministerului Muncii. 
Guvernul a adoptat în 2016 o Ordonanță de 
Urgență care împarte responsabilitatea finanțării 
căminelor de bătrâni între administraţia publică 
centrală şi cea locală. Persoanele vârstnice care 
locuiesc în cămine publice, dar și cele care au 
nevoie de îngrijire personală la domiciliu pot 
beneficia de serviciile sociale potrivit nevoilor 
acestora și de creșterea calității vieții ca urmare a 
îmbunătățirii mecanismului de finanțare a 
serviciilor sociale. 
Actul normativ modifică Legea nr.17/2000 
privind asistența socială a persoanelor vârstnice și 
Legea nr. 195/2006, Legea-cadru a 
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descentralizării, armonizând, în principal, 
neconcordanțele și disfuncționalitățile legislative 
legate de finanțarea cheltuielilor curente de 
funcționare în căminele publice destinate 
persoanelor vârstnice, ca servicii publice 
descentralizate.  
Una dintre cele mai importante modificări 
prevăzute în actul normativ adoptat este că 
serviciile de asistenţă socială pentru persoane 
vârstnice se vor asigura prin împărţirea 
responsabilităţii între administraţia publică 
centrală şi cea locală, nu vor mai ține de 
competența exclusivă a administrației publice 
locale, finanțarea acestora asigurându-se cu 
respectarea principiului subsidiarității care stă la 
baza sistemului național de asistență socială. 
Astfel, în completarea contribuției persoanei 
beneficiare/ susținătorilor legali, se alocă sume 
din bugetele locale și, în completarea acestora, 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.  
Necesarul este stabilit anual de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului 
de stat, în baza standardelor minime de cost 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condițiile 
legii. 
Vechiul sistem de finanțare a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung a persoanelor vârstnice 
dependente, inclusiv a căminelor pentru persoane 
vârstnice, nu mai era funcțional din mai multe 
motive: bariere legislative/ disfuncționalități în 
încasarea contribuției persoanelor vârstnice/ 
susținătorilor legali ai acestora, la costurile 
serviciilor sociale de care beneficiază; bariere 
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legislative/ disfuncționalități în accesarea 
fondurilor de la bugetul de stat pentru 
suplimentarea sumelor prevăzute în bugetele 
locale pentru aceste servicii.  
La toate acestea, se adaugă dificultățile financiare 
ale administrațiilor locale, în a căror competență 
exclusivă se aflau serviciile sociale adresate 
persoanelor vârstnice. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 700 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE  

4.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15/ Programul național de construcții de 
interes public sau social cu suma de 75.000 mii lei 
în vederea susţinerii subprogramelor aprobate prin 
O.G. nr. 16/2014. 
 
Autorii amendamentului:  
Pirtea Marilen-Gabriel - deputat 
Gorghiu Alina - senator 
Ardelean Ben-Oni - deputat 
Popescu Pavel - deputat 

Propunerea vizează finanţarea, în anul 2017, a 
studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice în 
vedere demarării lucrărilor de construire la 
complexurile sportive cu 16.000 locuri în 
Municipiile Timişoara şi Iaşi, respectiv 5.000 
locuri în Municipiile Constanţa şi Oradea şi a 
stadionului cu 42.000 locuri în Municipiul 
Timişoara. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
75.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

5.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15/ Programul național de construcții de 
interes public sau social cu suma de 900 mii lei în 
vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi dotarea aşezământului 
cultural” în sat Silvaşu de Jos, Oraş Haţeg, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autorii amendamentului:  

Proiect întocmit şi depus spre finanţare către 
Compania Naţională de Investiţii – nr. 
14.925/06.10.2016. Obiectiv de investiţii de 
interes local. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 900 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
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Hărău Carmen-Eleonora – Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 

6.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de interes public 
sau social cu suma de 450 mii lei pentru înființarea 
unei săli de sport în satul Apa, comuna Apa, județul 
Satu Mare.  
 
Autor:  Deputat PNL Romeo Nicoară 

Acestă solicitare o facem deoarece elevii Școlii 
Generale din comuna Apa nu beneficiază de un 
teren de sport și de joacă. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 450 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 

7.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de interes public 
sau social cu suma de 735 mii lei pentru construcția 
Casei de Cultură, oraș Ardud, județul Satu Mare.  
 
Autor:  Deputat PNL Romeo Nicoară 

Pe fondul lipsei unei Case de Cultură, dedicată 
evenimentelor deosebite precum concerte, 
congrese, spectacole, expoziții, solicităm 
suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15/ 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ Programul 
național de construcții de interes public sau 
social. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 735 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 

8.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de interes public 
sau social cu suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea Castelului Szent Ivani (imobilul fostei 

Cu privire la acestă solicitare menționăm faptul 
că la acestă dată clădirea în cauză se află într-o 
stare avansată de degradare, din lipsa fondurilor. 
De asemenea, acest imobil constituie un simbol al 
localității. 
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școli generale), satul Apa, comuna Apa, județul 
Satu Mare.  
 
Autor:  Deputat PNL Romeo Nicoară 

Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 400 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 
 
 

9.  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 suplimentarea cu suma de 11.000 mii 
lei pentru actualizare SF, actualizare PT și executie 
obiectiv de investiții "Baza de tratament”, oraș 
Tășnad, jud Satu Mare. 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Baza de tratament foloseste tratament cu factori 
terapeutici naturali si este necesara creșterii 
nivelului de atractivitate turistica și economica a 
zonei orașului Tășnad și a jud Satu Mare.  
Stațiunea turistica Tășnad este vizitata anual de 
peste 300 mii turiști. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
11.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

10.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 14.000 mii lei în vederea 
continuării lucrărilor pentru „Parcul Balnear 
Beltiug”, comuna Beltiug,  Judeţul Satu Mare. 
  
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

Suma este necesară pentru finalizarea lucrărilor la 
„Parcul Balnear Beltiug” din comuna Beltiug, 
județul Satu Mare. 
 
  
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
14.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 

11.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 

Se propune suplimentarea cu suma de 8.100 mii lei 
pentru efectuarea unui  foraj pentru apă geotermală 
(adâncime de forare cca. 1400 m și pana la 2000 de 
m de conducta de aducțiune), oraș Tășnad, jud Satu 
Mare. 

Având în vedere faptul ca forajul actual este cu 
un debit foarte scăzut în comparație cu necesarul 
zonei turistice (pt cca. 300.000 turisti/an) este 
necesara realizarea unui nou foraj de exploatare a 
apei geotermale, apă care are calități curative 
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2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Romeo Nicoară 

deosebite. 
Investiția este necesara pentru menținerea în 
funcțiune a stațiunii turistice și salvarea a cca. 
350 de locuri de munca. Apa fiind de 72o C, 
răcirea ei pana la cca. 40o C se face, nu prin 
diluarea ei cu apa rece, ci prin folosirea energiei 
termice disponibile pentru încălzirea spatiilor de 
cazare, a instituțiilor publice și a celorlalte spatii 
turistice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 8.100 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

12.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 2.250 mii lei în vederea 
extinderii rețelei de apă și canalizare în satul 
Someșeni, Comuna Apa, Judeţul Satu Mare 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

În satul Someșeni există o lipsă acută de apă, atât 
potabilă, cât și menajeră.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 2.250 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

13.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 236 mii lei în vederea 
extinderii și reabilitării infrastructurii de apă și apă 
uzată în orașul Ardud, Judeţul Satu Mare 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de 
apă și apă uzată în orașul Ardud.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 236 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
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14.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 321 mii lei în vederea 
realizării terenului sintetic al Liceului Tehnologic 
din orașul Ardud, Judeţul Satu Mare 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

În momentul de față Liceului Tehnologic din 
orașul Ardud nu dispune de un teren sintetic 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 321 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

15.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 70 mii lei în vederea elaborării 
studiului de fezabilitate pentru introducerea rețelei 
de apă și canalizare în satul Gerausa, orașul Ardud, 
Judeţul Satu Mare 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

În momentul de față satul Gerausa nu dispune de 
o rețea de apă și canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 70 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

16.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 70 mii lei în vederea elaborării 
studiului de fezabilitate pentru introducerea rețelei 
de apă și canalizare în satul Baba Novac, orașul 
Ardud, Judeţul Satu Mare 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

În momentul de față satul Baba Novac nu dispune 
de o rețea de apă și canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 70 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

17.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Proiect în derulare pentru care este necesară 
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Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 2.748 mii lei în vederea 
finalizării obiectivului de investiţii în derulare 
„Alimentare cu apă şi canalizare menajeră în 
localitatea Ocolişu Mic, Comuna Orăştioara de Sus, 
Judeţul Hunedoara 
 
Autorii amendamentului:  
Hărău Carmen-Eleonora – Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 

asigurarea finanţării în anul 2017, în cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, în 
vederea finalizării. Obiectiv de investiţii de 
interes local. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
2.748 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

18.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 4.399 mii lei în vederea 
începerii lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Extindere canalizare menajeră şi racorduri în 
Comuna Orăştioara de Sus”, satele Bucium, 
Orăştioara de Sus, Ludeştii de Jos, Costeşti, Judeţul 
Hunedoara 
 
Autorii amendamentului:  
Hărău Carmen-Eleonora – Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 

Proiect depus spre finanţare la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
cu nr. 2148/17.10.2016. Obiectiv de investiţii de 
interes local. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
4.399 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
 

19.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 4.619 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitare și  Modernizare 
D.C. 180 A 5 km, zona Bolatau, Comuna Zemes, 
județ Bacau”, in vederea finalizarii lucrarilor.  
 
Autori: 
Senator PNL Fenechiu Cătălin Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 4.619 mii lei de la cap 7001 grupa 
51 articolul 02 alineatul 04 – Programul pentru 
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constructii de locuinte si sali de sport 
 

20.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 5.914 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ”Pod peste râul Tazlău, în 
comuna Pârjol, județul Bacău”. lungime – 120m 
 
Autori: 
Senator PNL Fenechiu Cătălin Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 5.914 mii lei de la cap 7001 grupa 
51 articolul 02 alineatul 04 – Programul pentru 
constructii de locuinte si sali de sport 
 

21.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 5.642 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Modernizare drumuri locale 
în satele Pârjol și Pustiana, comuna Pârjol, județul 
Bacău”. lungime – 5,127 km 
 
Autori: 
Senator PNL Fenechiu Cătălin Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 5.642 mii lei de la cap 7001 grupa 
51 articolul 02 alineatul 04 – Programul pentru 
constructii de locuinte si sali de sport 
 

22.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 958 mii lei pentru 
realizarea obiectivului ”Sistem de alimentare cu apa 
si canalizare” in satul Obirsia comuna Valea 
Berheciului, judet Bacau.  
 
Autori: 
Senator PNL Fenechiu Cătălin Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 
 

Se doreşte crearea unor condiţii  
moderne de trai si asigurarea unei calitati 
superioare a apei potabile. 
 
Sursa de finantare:  
Prin redistribuire intre unitatile administratiei 
publice, din Fondul de Rezerva al Guvernului.  
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23.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 9.500 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitare și  Modernizare 
D.C. 180 A 9, 5km, comuna Valea Berheciului 
județ Bacau”. 
 
Autori: 
Senator PNL Fenechiu Cătălin Daniel 
Deputat PNL Palar Ionel  
Deputat PNL Tudorita Lungu 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de 
tranzit local.  
Investitie necesara dezvoltarii  
ulterioare a zonei. 
 
Sursa de finantare: Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin diminuarea 
cheltuielilor cu 9.500 mii lei de la cap 7001 grupa 
51 articolul 02 alineatul 04 – Programul pentru 
constructii de locuinte si sali de sport 
 

24.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15/ Programul național de construcții de 
interes public sau social cu suma de 10.000 mii lei 
în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Bazin didactic de înot” în Oraşul Haţeg, localitatea 
Nalatvad, Judeţul Hunedoara 
  
Autorii amendamentului:  
Hărău Carmen-Eleonora – Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 
 

Proiect întocmit şi depus spre finanţare către 
Compania Naţională de Investiţii – nr. 
14.927/06.10.2016. Obiectiv de investiţii de 
interes local. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
10.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  

25.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fondurilor 
Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI Transferuri Intre 
Unitati Ale Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 4.739,633 mii lei 
pentru lucrările ce au ca obiectiv „Sistemul de 
alimentare cu apa și canalizare în comuna 
Drăgănești de Vede, judetul Teleorman” 
 
Autorii amendamentului: 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 

In comuna Drăgănești de Vede este necesar acest 
sistem de alimentare cu apa și canalizare pentru 
desfășurarea în condiții decente a activităților 
zilnice.  
  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.739,633  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
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26.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fondurilor 
Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI Transferuri Intre 
Unitati Ale Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 1.830,000 mii lei 
pentru lucrările ce au ca obiectiv „Finalizarea, 
punerea în funcțiune și forarea de puțuri pentru 
alimentarea cu apă în comuna Dracea, judetul 
Teleorman” 
 
Autorii amendamentului: 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 
 

În comuna Dracea este nevoie de o rețea de apa 
potabila pentru desfășurarea în condiții optime a 
activităților zilnice ale populației. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Diminuarea cu suma de 1.830,00  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

27.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fondurilor 
Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI Transferuri Intre 
Unitati Ale Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 1.460,000 mii lei 
pentru lucrările ce au ca obiectiv „Realizare 
bransamente populatie și extindere rețea de apă în 
comuna Viișoara, județul Teleorman” 
 
Autorii amendamentului: 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 

În comuna Viișoara, populația nu este racordată 
la o retea de apă potabilă, fapt ce îngreunează 
desfășurarea activităților zilnice. 
  
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.460,00  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

28.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fondurilor 
Europene 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI Transferuri Intre 
Unitati Ale Administratiei Publice 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 528,390 mii lei 
pentru lucrările ce au ca obiectiv „Modernizare 
drumuri interes local în comuna Buzescu, județul 
Teleorman”. 
 
Autorii amendamentului: 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Mara Calista, deputat PNL 
 

In comuna Buzescu, drumurile de interes local 
sunt neasfaltate, din pamant, si cand sunt 
precipitatii, chiar si nesemnificative cantitativ, 
acestea devin impracticabile.  
  
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 528,39  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

29.  Anexa 3/15 /29  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Se propune alocarea sumei de  4 500 mii lei 
pentru demararea investiției Complex 

Proiectul presupune construirea unui complex 
polisportiv in Zalău  care să poată acoperi o 
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Administrației Publice și Fondurilor 
Europene  
 
Programul național de  construcții de 
interes public sau social B – investiții 
noi  Cod obiectiv 1108  
 
 
 

Polisportiv in Municipiul Zalău, jud. Sălaj. 
 
Autor:  
Deputat PNL, Lucian Bode  
 

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. 
 
Acest proiect va cuprinde un stadion 
multifuncţional care să servească drept loc de 
antrenament şi competiţii pentru fotbal, dar şi 
pentru toate probele de atletism, karate, box, 
pentru toți cei care au ales sa practice sportul de 
performanța, un bazin de înot cu standarde 
olimpice pentru sporturile nautice, dar si spatii de 
cazare pentru sportivi. 
Dezvoltarea infrastructurii sportive in Municipiul 
Zalau prin demararea acestei constructii care are 
aprobată o hotărăre de Consiliu Local, precum si 
alte etape procedurale indeplinite, reprezintă o 
investiție in viitorul copiilor noștri si în sănătatea 
lor, și totodată  transformă Zalăul intr-un centru 
de excelență în sportul de performanță, dar și de 
masă. 
Sursa de finantare  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute în 
Anexa 3/15 /29  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene  
Programul național de  construcții de interes 
public sau social B – investiții noi  Cod obiectiv 
1108  
 

30.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Subprogramul „Regenerarea urbană a 

În cursul anului 2017 trebuie continuate/finalizate 
mai multe obiective de investiţii demarate în 
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală. Întârzierea finanţărilor sau programarea 
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2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

municipiilor si orașelor” cu suma de 55.000 mii lei 
în vederea continuării/finalizării obiectivelor de 
investiţii în derulare la nivelul Judeţului Timiş. 
 
Autorii amendamentului:  
Pirtea Marilen-Gabriel - deputat 
Gorghiu Alina - senator 
Ardelean Ben-Oni - deputat 
Popescu Pavel - deputat 

lor pentru anii următori ar produce serioase daune 
lucrărilor deja efectuate şi ar determina, 
suplimentar, costuri administrative de întreţinere 
a şantierelor. Mai mult, unele obiective au un 
grad de realizare de peste 70%, ceea ce ar permite 
finalizarea în cursul anului 2017. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
55.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE  
 

31.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma 24226 mii lei pentru “Infiinţare 
sistem public de canalizare menajeră in satele Gura 
Calnaului, Focsanei, Bajasi si extindere reţea de 
canalizare in satul Vadu Pasii, comuna Vadu Pasii, 
jud Buzău” 
 
Autor:  Deputat PNL Cristinel Romanescu 

Se  aloca suma pentru pentru “Infiinţare sistem 
public de canalizare menajeră in satele Gura 
Calnaului, Focsanei, Bajasi si extindere reţea de 
canalizare in satul Vadu Pasii, comuna Vadu 
Pasii, jud Buzău- solicitarea a fost depusă la 
MDRAP in anul 2016 cu nr de inregistrare 
89674/21/19/2016 
Sursa de finantare:  Diminuarea cu suma 
de 24226 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

32.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 25000    mii lei pentru 
reabilitarea reţelei de străzi în comuna Vadu Pasii, 
jud Buzău. 
 
Autor:  Deputat PNL Cristinel Romanescu 

Suma este necesară pentru pentru reabilitarea 
reţelei de străzi în comuna Vadu Pasii, jud Buzău. 
-solicitarea a fost depusă la MDRAP in anul 2016 
cu nr de inregistrare 89675/21/19/2016 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 25000mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

33.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 

Suma este necesară pentru pentru reabilitarea,  
modernizarea si dotarea Căminului Cultural din 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 100 mii pt reabilitarea, 
modernizarea si dotarea Caminului Cultural din 
Com. CATINA , Jud. Buzau; 
 
Autor:  Deputat PNL Cristinel Romanescu 
 

com. CATINA , Jud. Buzău; 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 100 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

34.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 1000 mii pt Retea publica de 
canalizare a apelor uzate menajere si statie de 
epurare, pt comuna  Puiesti, Jud. Buzau 
 
Autor:  Deputat PNL Cristinel Romanescu 
 

Suma este necesară pentru pentru Retea publica 
de canalizare a apelor uzate menajere si statie de 
epurare, pt comuna  Puiesti, Jud. Buzau 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 1000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

35.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea cu suma de 49.655 mii 
lei pentru  realizarea sistemului de alimentare cu 
apa  si canalizare în oraşul Răcari, jud. Dâmboviţa.  
 
Autori:  
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat PNL 
 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătățirea 
infrastructurii rurale și creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Stadiul documentației tehnico-economice : 
SF/PT. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 49.655 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

36.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 

Se propune suplimentarea cu suma 400 mii lei 
pentru   modernizare rețea de iluminat public în 
orașul Răcari şi localitățile componente, jud. 
Dâmboviţa.   
 

În secolul al XXI-lea iluminatul public în oraşe 
nu numai că nu trebuie să lipsească, dar este 
necesară şi o modernizare a vechiului sistem. 
Stadiul documentației tehnico-economice: în 
procedură de întocmire SF, DALI. 
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grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Autori:  
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat PNL 
 

 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de  400 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

37.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 21.311 mii 
lei pentru  modernizarea drumurilor de interes  
local în orașul Răcari şi localitățile componente, 
jud. Dâmboviţa. 
 
 
Autori:  
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat PNL 
 

Stadiul documentației tehnico-economice 
(SF,DALI,PT, etc.): SF/PT/DALI/DTAC 
achiziție publică finalizată, contract de execuție, 
încheiat din 2013. Primăria Răcari nu dispune de 
resursele financiare necesare finanțării. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 21.311 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

38.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
Subprogramul Așezăminte culturale 

Se propune suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2017 cu suma de 5.910 mii lei pentru  
construire cămin cultural Colacu, orașul Răcari, 
jud. Dâmboviţa.  
 
Autori:  
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat PNL 

Stadiul documentației tehnico-economice 
(SF,DALI,PT, etc.): în procedură de întocmire 
SF, DALI. 
Program  MDRAP – C.N.I. 2017 
Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 5.910  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

39.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 Se propune suplimentarea cu suma de 1.404  mii lei Investiția a fost demarată la nivelul anului 2009, 
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

pentru  realizarea obiectivului de investiții 
„Alimentare cu apă potabilă a comunei Moțăieni, 
satul Cucuteni,  județul Dâmboviţa”. 
 
 
 
Autori:  
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat PNL 
 

iar în anul 2012 lucrările au fost sistate din lipsă 
de finanțare.  
La nivelul anului 2015 Primăria Moțăieni a 
încheiat cu MDRAP un contract de finanțare, dar 
suma nu asigură finanțarea integrală a 
obiectivului de investiții. 
Suma solicitată este necesară pentru ca Primăria 
Moțăieni să poată demara procedurile de achiziție 
privind încheierea unui nou contract de lucrări 
pentru restul de executat, în vederea finalizării. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 1.404  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

40.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 8.443 mii lei pentru  modernizarea 
drumurilor de interes local în comuna Finta, jud. 
Dâmboviţa. 
 
Autori:  
Iancu Caracotă, senator PNL 
Cezar-Florin Preda, deputat PNL 
 
 

Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea 
infrastructurii rurale și creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
8.443 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

41.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 2.250 mii lei pentru construirea unei 
grădinițe, comuna Văcăreni, jud. Tulcea. 
 
 
Autorul amendamentului: 

Vechea grădiniță a fost demolată în anul 2012 din 
cauza stadiului avansat de degradare. Din anul 
2010 activitatea se desfășoară în vestiarele sălii 
de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
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Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 
 

Diminuarea cu suma de 2.250 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

42.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 900 mii lei pentru lucrări de reabilitare 
și modernizare cabinet medical, comuna Văcăreni, 
jud. Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

Este necesară reabilitarea și dotarea cabinetului 
medical în vederea asigurării unor condiții optime 
pentru pacienți și medic. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 900  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

43.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 4.815 mii lei pentru modernizare 
drumuri, comuna Văcăreni, jud. Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 
 

Îmbunătățirea condițiilor de circulație și 
dezvoltarea serviciilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.815 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

44.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 5.287,5 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții “Extindere canalizare în 
localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, 
județul Tulcea”. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.287,5  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
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Dezvoltare Locală 
 

George Șișcu, deputat PNL GENERALE 

45.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.673  mii lei pentru efectuarea 
lucrărilor de execuție la obiectivul de investiții 
“Canalizare menajeră în sistem centralizat și stație 
dc tratare a apei uzate”, comuna I.C. Brătianu, jud. 
Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.673 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

46.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.124  mii lei pentru lucrări de 
reabilitare, consolidare și modernizare cămin 
cultural, comuna I.C. Brătianu, jud. Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

La nivelul comunei există un spațiu destinat 
neamenajat. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.124 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

47.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.651,565 mii lei pentru lucrări rețele 
canalizare, rețele apă potabilă și branșamente 
aferente, oraș Babadag, jud. Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

Suma este necesară pentru efectuarea lucrărilor în 
vederea asigurării unor condiții decente pentru 
sănătatea locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.651,565 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
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48.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.292,691 mii lei pentru efectuarea 
lucrărilor de asfaltare străzi, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

Suma este necesară pentru asfaltarea 
unui număr de 3 străzi. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.292,691 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

49.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.386,430 mii lei pentru efectuarea 
lucrărilor de asfaltare străzi, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 
 

Suma este necesară pentru asfaltarea 
unui număr de 6 străzi. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.386,430 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

50.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 10.621,564  mii lei pentru efectuarea 
lucrărilor amenajare trotuare, oraș Babadag, jud. 
Tulcea. 
 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 

Este necesară refacerea trotuarelor existente și în 
contextul asfaltării străzilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 10.621,564 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

51.  Anexa Nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.266, 122  mii lei pentru lucrări 
construire pod, oraș Babadag, jud. Tulcea. 

Este necesară construirea a două poduri care fac 
legătura între străzi peste pârâul Tabana.  
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Europene 
Capitolul 5001 Cheltuieli Bugetul De 
Stat Grupa 51 Titlul Vi Transferuri Intre 
Unități Ale Administrației Publice 
Alin 38 - Programul Național De 
Dezvoltare Locală 
 

 
Autorul amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George Șișcu, deputat PNL 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.266,122 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

52.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 4.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la proiectul “Construire grădinițe cu 
program normal, prelungit și creșă” PP 7, Cartier 
Moroasa, municipiul Reșița, județul Caraș- Severin. 
 
 Autori 
Deputat PNL Valeria-Diana Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela 

Execuția lucrărilor a fost sistată în 2009. 
Finanțarea fost acordată de la bugetul de stat, prin 
Ministerul Educației. A fost realizată expertiza 
tehnică și este în curs de finalizare proiectul 
tehnic. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 4.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

53.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 5.500 mii lei pentru modernizare drum 
de acces și străzi în cartierul Poiana Golului, 
municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. 
 
 
Autori 
Deputat PNL Valeria-Diana Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela  

Suma solicitată este necesară pentru 
modernizarea străzilor, deoarece în anul 2016 s-
au finalizat lucrările de introducere a rețelelor de 
apă și canalizare, iar drumurile au rămas 
impracticabile. Studiul de fezabilitate este 
întocmit încă din anul 2014. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.500 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

54.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 2.500 mii lei pentru reabilitarea 

Suma solicitată este necesară pentru reabilitarea 
obiectivului. Studiul de fezabilitate este întocmit 
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REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

primului pod sudat din Europa – Pod peste râul 
Bârzava – Podul de Vamă – monument istoric, 
județul Caraș-Severin. 
 
Autori 
Deputat PNL Valeria-Diana Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela 

încă din anul 2013. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.500 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

55.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 3.300 mii lei pentru modernizarea 
podului peste râul Bârzava, strada 
Cireșului/Rozelor, municipiul Reșița, județul Caraș-
Severin 
 
Autori 
Deputat PNL Valeria-Diana Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion-Marcel Vela  

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
obiectivului. Podul face parte din proiectul 
“Modernizare străzi în zona orașului vechi”. 
Expertiza tehnică și proiectul tehnic au fost 
întocmite încă din anul 2014. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.300 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

56.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 2.454,537 mii lei pentru reabilitarea, 
restaurarea și conservarea Vilei Elisabeta , oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Valeria – Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 
 
 

Vila Elisabeta face parte din Centrul Imperial 
Istoric al celei mai vechi stațiuni balneare din 
țară. 
Inundațiile din 2005-2006 au dus la degradarea 
acestui obiectiv și a fost introdus în Programul 
național de intervenții. La nivelul anului 201 
lucrările au fost sistate. 
Se impune salvarea acestui monument istoric. 
Necesită expertiză și reproiectare. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 2.454,537 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
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MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

57.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 26.289,167 mii lei pentru construire 
“Aquaparc Therme Herculi”, oraș Băile Herculane, 
județul Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Valeria – Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 
 

Cea mai veche stațiune balneară din țară este și 
trebuie să rămână un simbol al turismului 
românesc. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 26.289,167   mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

58.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 135000 mii lei pentru 
Proiectare-executie Pod peste râul Tisa – Sighetu 
Marmației, Județ Maramureș 
 
 
Autori:  Deputati PNL  Cherecheş Viorica şi 
Romeo Nicoară 

La momentul depunerii amendamentului există 
un singur pod de lemn peste râul Tisa, cu o 
singură bandă. În județul Mararmureș, singurul 
punct de frontieră deschis cu Ucraina este în 
Municipiul Sighetu Marmației. Necesitatea 
acestei investiții ar conduce la deblocarea 
traficului auto în această zonă precum și la 
îmbunătățirea condițiilor de trecere a frontierei, 
dar și la îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
cetățenilor din municipiul Sighetu Marmației, 
precum si pentru dezvoltarea economica a acestei 
zone. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 
135000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 

59.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 

Acest baraj reprezintă o investiție strategică 
nefinalizată, a carui menire a fost de a asigura 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 202500mii lei pentru continuare 
executie Barajul Runcu  
 
Autori:  Deputati PNL  Cherecheş Viorica şi 
Romeo Nicoară 
 

accesul la apă potabilă pentru întreaga zonă a 
Maramureșului Istoric. Datorită faptului că 
această investiție nu a fost dusă la bun sfarsit, 
doar cheltuielile de întretinere în prezent ale 
lucrării se ridică la suma de 5 milioane RON 
anual.  
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 
202500 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 

60.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 100 mii lei pentru Consolidare 
maluri si amenajari hidrografice râul Tisa, jud 
Maramureş 
 
 
Autori:  Deputati PNL  Cherecheş Viorica şi 
Romeo Nicoară 
 

Siguranța cetățenilor, precum și protejarea 
proprietatii acestora trebuie sa fie o prioritate in 
dezvoltarea judetului Maramureș si a intregii 
Românii. Guvernul României are obligația de a 
continua investițiile pentru a contracara efectele 
produse de inundații, mai ales in zonele 
predispuse la astfel de evenimente.  
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 100  
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
 

61.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 695 mii lei în vederea finalizării 
proiectului reţelei de canalizare menajeră, staţie de 
epurare comună în localităţile Acas si Mihaieni 
aparţinătoare com Acas, jud SM 
 
Autor:  Deputat PNL Romeo Nicoară 

Se  aloca suma de 695  mii lei pt jud. Satu Mare – 
pt finalizarea investiţiei „Reţea de canalizare 
menajeră, staţie de epurare comună în localităţile 
Acas si Mihaieni aparţinătoare com Acas, jud 
SM”, investitie începută in anul 2012 cu 
Administraţia Fondului de Mediu. Suma este 
necesară pt evitarea rambursării sumelor incasate 
de la AFM si pt evitarea demarării procedurii de 
insolvenţă. 
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Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 695 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
 

62.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 194 mii lei pentru construirea 
„Centrului Rezidenţial pentru Vârstnici”Sf. 
Evanghelist Luca””, în localitatea Prilog, jud Satu 
Mare. 
 
Autor:  Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

Suma este necesară pentru construirea „Centrului 
Rezidenţial pentru Vârstnici”Sf. Evanghelist 
Luca””, în localitatea Prilog, jud Satu Mare. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 194 
mii lei  a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
 

63.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 1295 mii lei pentru infintarea 
unui centru de sănătate în localitatea Tarna Mare, 
Comuna Tarna Mare, județul Satu Mare. 
 
Autor:  Deputat PNL Romeo Nicoară 
 

Comuna Tarna Mare este printre puținele comune 
care nu au un dispensar medical. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 1295 
mii lei  a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 

64.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală- cu suma de  31.000 mii lei, în vederea 
continuarării lucrărilor la campusurile şcolare din 
Tecuci şi Târgu Bujor (21.000 mii lei și 10.000 mii) 
, Județul Galați  
 
Autor Victor Paul Dobre, Deputat PNL 

Investitia este extrem de utila pentru 
îmbunătățirea calității rețelei școlare din zonă. 
 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea cu suma de 31.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

65.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Este o investitie extrem de importanta pentru 
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Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală- cu suma de 20.000 mii lei, pentru 
dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea- 
construirea Portului Turistic Calarasi. 
  
Autorul amendamentului:  Raducu Filipescu, PNL 
 

judetul Calarasi, in conditiile in care potentialul 
turistic al judetului trebuie valorificat. 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 20.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

66.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 2.668 mii  lei pentru 
 realizarea proiectului “canalizare menajera si 
pluviala in cartierul Petru Rares – strazile N. 
Balcescu, I.L. Cragiale, A. Iancu, Fdt Crisan – 
Municipiul Roman” Judet Neamț 
  
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

DN 2 este foarte intens circulat fiind legatura 
dintre sudul tarii si nordul Moldovei. De 
asemenea si intersectia in cauza este una foarte 
importanta atat in ceea ce priveste circulatia pe 
DN2 cat si cea din Municipiul Roman. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 2.668 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

67.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 9.267 mii lei pentru  
înființarea Centrului Cultural Unirea, în Municipiul 
Roman, județul Neamț. 
 
Autorul amendamentului:  
Mugur Cozmanciuc – PNL, 
Laurențiu Leoreanu - PNL,  
Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Reabilitarea fostului cinematograf Unirea și 
transformarea acestuia într-un centru cultural ar 
ajuta la dezvoltarea Municipiului Roman, dar ar 
deservi și celor 28 de comune din aria 
administrativă a municipiului. 
Sursă de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 9.267 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
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68.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 1.665 mii lei pentru 
confinațarea proiectului de renovare , modernizare 
și dotare a Caminului Cultural din Comuna Bicazu 
Ardelean, Județul Neamț. 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Suma este necesară pentru cofinațarea proiectului 
de renovare, modernizare și dotare a Caminului 
Cultural din Comuna Bicazu Ardelean, Județul 
Neamț – FEADR submasura 7.6 ”Investiții cu 
protejarea patrimoniului cultural”. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.665 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

69.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma 1.841 mii lei pentru 
modernizarea infrastructurii rutiere locale din 
Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț. 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Suma este necesară pentru cofinațarea proiectului 
de modernizarea infrastructurii locale din 
Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț – 
FEDR submăsura ”Investiții în modernizarea 
infrastructurii de baza la scară mică”. 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.841 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

70.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma  de 7.886,3 mii lei pentru 
extinderea retelei de alimentare cu apa si 
canalizare, Comuna Gheraesti, Județul Neamț. 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea comfortului 
și a modului de viață al cetățenilor din comuna 
Gherăiești. 
Sursa finanțare: 
 Diminuarea cu suma de 7.886,3 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
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 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

71.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 2.304,4 mii lei pentru 
reabilitare , extindere și dotare școala Constantin 
Pantiru, comuna Grințieș, Județul Neamț. 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea condițiilor 
pentru educarea copiilor din comunitatea locală 
Grințieș. 
Sursa finanțare: Diminuarea cu suma de 2.304,4  
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

72.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 655,6 mii lei pentru extinderea 
clădirii Școalii cu clasele I-VIII Grigore Ungureanu 
– comuna Ceahlăul, județul Neamț. 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea condițiilor 
pentru educarea copiilor din comunitatea din 
Ceahlăul. 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu suma de 655,6  
mii lei a sumelor prevăzute la  Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

73.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 343,6 mii lei pentru realizarea 
rețelei publice de apă uzată, comuna Tazlău, județul 
Neamț. 
 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea comfortului 
și a modului de viață al cetățenilor din comuna 
Tazlau. 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu suma de 343,6  
mii lei a sumelor prevăzute la  Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
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Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

ACŢIUNI GENERALE 

74.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 690 mii lei pentru construirea 
rețelei de canalizare, stație de epurare și extinderea 
rețelei de alimentare cu apă în comuna Tămășeni, 
județul Neamț. 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
  

Proiect necesar pentru îmbunătățirea comfortului 
și a modului de viață al cetățenilor din comuna 
Tamaseni.  
 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu suma de 690  mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

75.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 1.837 mii lei pentru 
modernizarea și extinderea Liceului Tehnologic 
Adjudeni, Judetul Neamt. 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea condițiilor 
pentru educarea copiilor din comunitatea locală. 
 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu suma de 1.837  
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

76.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 900 mii lei pentru inființarea 
bazei sportive din satul Dumbrava Roșie, comuna 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea comfortului 
și a modului de viață al cetățenilor din comuna 
Dumbrava Roșie. 
 
Sursa finanțare: 
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Dezvoltare Locală 
 

Dumbrava Roșie, județul Neamț 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

Sursa finanțare: Diminuarea cu suma de 900  mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

77.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 900 mii lei pentru construirea 
unei piste de biciclete pe DN 15 - stânga dreapta, , 
comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 
 Eugen Țapu Nazare - PNL 

DN15 este un drum intens circulat, făcând 
legătura între două municipii reședință de județ: 
Piatra Neamț – Bacău. Pentru siguranța 
cetățenilor și evitarea accidentelor rutiere grave 
sunt necesare pistele pentru biciclete. 
 
Sursa finanțare: 
Sursa finanțare: Diminuarea cu suma de 900  mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

78.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice Și Fonduri 
Europene  
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 2.570, 05 mii lei 
pentru construirea unei grădinițe cu program 
prelungit, comuna Dridu, jud. Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  
 
 

Primăria Dridu nu dispune de resursele financiare 
necesare finanțării construirii acestui obiectiv 
imperios necesar comunității. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 2.570, 05  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

79.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 

Se suplimenteaza cu suma de 344,77 mii lei pentru 
sistem centralizat de canalizare și extindere 
alimentare cu apă în comuna Sărățeni, jud. 
Ialomița. 

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
proiectului finanțat prin PNDL în baza 
contractului de finanțare nr. 10492/09.06.2015.  
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Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 344,77  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

80.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 3.570,40 mii lei 
pentru sistem canalizare și tratare  ape uzate în 
comuna Sărățeni, jud. Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  
 
 

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
proiectului inclus în PNDL. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.570,40  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

81.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 3.589,41 mii lei 
pentru modernizarea rețelei de drumuri stradale de 
interes local în comuna Sărățeni, jud. Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  
 
 

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
proiectului finanțat prin PNDL în baza 
contractului de finanțare nr. 654/07.10.2016. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.589,41  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

82.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 

Se suplimenteaza cu suma de 395,17 mii lei pentru 
modernizare  DC 43 Tronson Strada Sudului în 
comuna Sărățeni, jud. Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
obiectivului de investiții. Valoarea totală a 
investiției este în sumă de 408,414 mii lei. 
Diferența a fost alocată de la bugetul local. 
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grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 
 
  
 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 395,17  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

83.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Se suplimenteaza cu suma de 1.439,40 mii lei 
pentru asfaltare drumuri comunale în comuna 
Bărbulești, jud. Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
  
  

Suma solicitată este necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.439,40  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

84.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 8758,34 mii lei 
pentru realizarea obiectiului de investiții “Sistem de 
canalizare și tratare ape uzate menajere în comuna 
Gheorghe Doja, județul Ialomița”. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
obiectivului de investiții. Proiectul este în curs de 
execuție și a fost realizat în proporție de 50%. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 8758,34 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

85.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 

Se suplimenteaza cu suma de 4733,514 mii lei 
pentru extindere sistem de canalizare și tratarea 
apei uzate menajere în comuna Gheorghe Doja, 
județul Ialomița. 
 

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4733,514  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
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grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

86.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 939,279 mii lei 
pentru îmbunătățirea calității apei în comuna 
Gheorghe Doja, județul Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 939,279 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

87.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 5839,287 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor de inters local în 
comuna Gheoghe Doja, județul Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5839,287 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

88.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

Se suplimenteaza cu suma de 549,456 mii lei 
pentru lucrări de reabilitare rețea de iluminat public 
în comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița. 
 
 
Autorul amendamentului: 

Proiect depus la MDRAPFE. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 549,456 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
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INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

89.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 16575,309 mii lei 
pentru rețele de canalizare și stație de epurare în 
comuna Grivița, județul Ialomița. 
 
  
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Mărirea gradului de confort al populației și 
ridicarea nivelului de igienă prin crearea 
posibilității racordării a gospodăriilor la rețeaua 
de canalizare. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 16575,309 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

90.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 6593,366 mii lei 
pentru modernizarea rețelei de drumuri  de interes 
local în comuna Grivița, jududețul Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Starea drumurilor este precara, drept urmare 
solicităm această sumă pentru repararea acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 6593,366 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

91.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 

Se suplimenteaza cu suma de 2449,781 mii lei 
pentru modernizare  DC 28 Smirna – Traian, 
comuna Grivița, județul Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Suma solicitată este necesară pentru 
modernizarea drumului comunal. Se impune 
asfaltarea acestuia dat fiind faptul că în prezent 
este un drum pietruit, care devine impracticabil în 
perioada intemperiilor. 
 
Sursa de finanţare: 
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ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Diminuarea cu suma de 2449,781 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

92.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 9.266,8 mii lei în vederea 
demarării obiectivului de investiţii „Centru cultural 
multifuncţional „Unirea” – Consolidare şi 
modernizare” situat în Localitatea Roman, Judeţul 
Neamţ.  
 
Autorul amendamentului: 
Laurenţiu Leoreanu – Deputat PNL 
 

Proiect de investiţii de mare interes local, care 
poate fi susţinut în cadrul Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 9.266,8 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE 

93.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de 3.000 mii lei pentru obiectivul 
de investiție: „ÎNFIINȚARE REȚEA DE 
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN 
COMUNA MIHĂEȘTI, JUDEȚUL OLT”. 
Alocarea se realizează către Primăria comunei 
MIHĂEȘTI, județul OLT. 
 
Autori:  
Senator PNL Siminica MIREA 
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
 

Creșterea alarmantă a prețului la combustibilul 
solid impune susținerea unui program de investiții 
în domeniul realizării rețelelor de alimentare cu 
gaze naturale în localități în care există 
posibilități limitate de acces la sursele tradiționale 
de încălzire. În comuna Mihăești, de înființarea 
unei rețele proprii de gaze naturale ar beneficia, 
conform declarațiilor de intenție, un număr de 
700 de gospodării. Există și oportunitatea acestei 
investiții, dată de distanța mică față de cea mai 
apropiată stație de distribuție: 3.100 metri, în 
comuna Radomirești, Olt. Deschiderea investiției 
determină și atragerea de investitori în zonă, 
implicit crearea de locuri de muncă, atât de 
necesare în mediul rural. 
 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 3000 
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mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
 

94.  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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu suma de de 450 mii lei, pentru finalizarea 
obiectivului de investiție: „PUNTE PESTE OLTEȚ 
– COMUNA IANCU JIANU, JUDEȚUL OLT”. 
Alocarea se realizează către Primăria comunei 
IANCU JIANU, județul OLT. 
 
Autori:  
Senator PNL Siminica MIREA,  
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
 

Cea mai importantă problemă a căilor de 
comunicație terestră, în zona de Nord a județului 
Olt, în perimetrul de graniță cu unitatea 
administrativ teritorială Vâlcea, este dată de lipsa 
unui podeț de legătură peste Râul Olteț, în zona 
Iancu Jianu. Finalizarea acestei investiții, 
începută în urmă cu opt ani, ar permite susținerea 
unui trafic accesibil locuitorilor din zonă. Fără 
finanțare, există riscul deteriorării investițiilor 
realizate în etapa inițială, abandonate în prezent. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 450 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale  
 

95.  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 
 

Finanțare pentru finalizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare și asfaltare străzi în orașul 
Sărmașu și localitățile componente” cu suma de 
2.949.4 mii lei 
 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-  proiectul îşi propune îmbunătăţirea 
mobilităţii populaţiei,bunurilor şi serviciilor în 
oraşul Sărmaşu ca urmare a reabilitării şi 
modernizării străzilor care fac legătura cu DJ.151. 
-faptul că în decurs de 2 ani s-a finanțat din 
bugetul local și dintr-un contract de credit intern 
demararea acestei investiții, care s-a excutat în 
procent de 71,83 %.  Pentru finalizarea lucrărilor 
începute  este necesară suma menționată. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
2.949.4 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
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96.  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 
 

Finanțare pentru finalizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare și asfaltare străzi în 
municipiul Târnăveni și localitățile componente” cu 
suma de 12.890,3 mii lei 
 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-proiectul îşi propune îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor în municipiul 
Târnăveni ca urmare a reabilitării şi modernizării  
a 24 de străzi: Narciselor, Infratirii, Digului, 
Plevnei, Progresului, Mesteacanului, Recoltei, 
Aviatiei, Bazinului, G. Cosbuc - extindere, Petru 
Maior, Codrului, Viticultorilor, Ciocarliei, 
Plugarilor, Lacramioarei, Marasesti, Paltinis, 
Timisului, Tractoristilor, Sticlarilor, Stelelor, 
Morii. 
-Proiectul poate duce la rezolvarea problemei 
infrastructurii pentru aproximativ 84% din 
suprafata municipiului.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
12.890,3 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

97.  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  
 

Finanțarea obiectivului de investiții,,Alimentare cu 
apa potabilă a cartierului Botorca cu străzile: 
Mediaşului, Velţului, Nouă, Apicultorului din 
municipiul Târnăveni” cu suma de 2.356, 3 mii lei. 
 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere : 
-proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii vieții 
populaţiei din municipiul Târnăveni; 
-cartierul Botorca este format din 200 de 
gospodării, în zona periurbană a municipiului 
Târnăveni, iar populația nu are apă potabilă, 
alimentarea fiind făcută din fântâni cu apă care 
conține sulfiți; 
- există studiu de fezabilitate; 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 2.356, 
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3 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

98.  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 
 

Finanțare pentru finalizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare și asfaltare străzi în orașul 
Ungheni și localitățile componente” cu suma de : 
2.475, 6 mii lei . 
  
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-proiectul îşi propune îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor în municipiul 
Târnăveni ca urmare a reabilitării şi modernizării  
a 5 străzi: strada Primariei (Stadionului), strada 
Tineretului, strada Garii, strada Cerghid 1 si 
Cerghid 2, orasul Ungheni, judetul Mures.  
-Valoare contract atribuit: 4.312.105,76 lei. 
-Plati efectuate din proiect: 1.815.634,53 lei . 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 2.475, 
6 mii a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

99.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se suplimenteaza cu suma de 5.730,700 mii lei 
pentru realizarea următoarelor obiective de 
investiții: 
- îndiguire râu Cerna între podul de piatră și Izvorul 
Neptun2 și 
- reabilitarea podului de piatră și podului de fontă, 
oraș Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Valeria – Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 
 

Proiect depus la C.N.I. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.730,700 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

100. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Se suplimenteaza cu suma de 2.448 mii lei pentru 
construire pod peste râul Cerna, oraș Băile 

Descongestionarea traficului rutier în centrul 
istoric al stațiunii. Construcția podului se înscrie 
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Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Herculane, județul Caraș-Severin 
  
Autori: 
Valeria – Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL  

într-un proiect care cuprinde, totodată, 
modernizarea străzilor Mihai Eminescu, 1 Mai și 
Piața Hercules. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.448 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

101. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 4.902,140 mii lei 
pentru reabilitare pod SNCFR, oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Valeria – Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 

Suma solicitată este necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 4.902,140 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

102. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  
Capitolul 5001 Grupa 51 Art 02 Alin 38 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE. Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 3.471,067 mii lei 
pentru reabilitare și modernizare sediu nou primărie 
oraș Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
Autori: 
Valeria – Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 

Suma solicitată este necesară pentru realizarea 
obiectivului de investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.471,067 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

103. 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 5.200 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului      „AMENAJARE 
ANSAMBLUL CÂMPIA LIBERTĂŢII ŞI 
IMPREJMUIRE”  
 
Autorii amendamentului:  

Având în vedere importanța sărbătoririi a 170 de 
ani de la Adunarea Naționalǎ de la 1848 de pe 
Câmpia Libertǎtii Blaj și a Centenarului de la 
înfăptuirea Marii Uniri, realizarea acestui obiectiv 
trebuie sa fie  asumat şi prețuit de cǎtre toți 
românii. 
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Florin-Claudiu ROMAN  
Corneliu OLAR 
Claudiu-Vasile RĂCUCI 
Sorin-Ioan BUMB 
Alexandru PEREŞ 
Grupul parlamentar PNL 

 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene -  Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 

104. 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 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului  „Amenajare bază de tratament şi 
agrement Ocna Mureş”.  
 
Autorii amendamentului:  
Florin-Claudiu ROMAN  
Corneliu OLAR 
Claudiu-Vasile RĂCUCI 
Sorin-Ioan BUMB 
Alexandru PEREŞ 
Grupul parlamentar PNL 

În cadrul programelor de creștere a atractivității 
turistice și de agrement a teritoriilor urbane 
Județul Alba a stabilit inițierea și susținerea de 
proiecte pentru modernizarea și dotarea salinelor 
terapeutice Ocnele Sarate respectiv modernizarea 
si dotarea statiunii balneare Ocna Mureș. Având 
în vedere calitatea deosebită a apelor care se află 
pe locul vechii saline, construirea acestui 
complex ar contribui la dezvoltarea și revigorarea 
economică a  zonei Ocna Mureș prin dezvoltarea 
pe orizontala a tuturor ramurilor economice 
conexe cu turismul de tratament precum și la 
revenirea la  statutul pe care orașul l-a avut în 
trecut acela de stațiune balneo- climaterică. 
Conform centralizatorului de lucrări pentru 
obiectivul menționat mai sus valoarea fără TVA 
este de 27.976,84 mii lei. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene -  Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 
 
 

105. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 

Cele două obiecte investiţionale, sunt obiective 
turistice de utilitate publică, ce se află într-o stare 
de degradare necesitând lucrări de intervenții în 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locală – cu suma de 8.500 mii lei în vederea 
demarării proiectului de investiţii „Reconfigurarea 
şi reabilitarea Teatrelor de vară din Eforie Nord si 
Eforie Sud” şi amenajarea terenurilor aferente 
acestora din parcurile adiacente, Judeţul Constanţa 
 
 
Autorul amendamentului: 
Huţucă Bogdan-Iulian – Deputat PNL 
Aurel-Robert Boroianu – Deputat PNL   
Vergil Chiţac – Senator PNL 

ceea ce privește consolidarea struturii de 
rezistenta si extinderea functiunilor existente 
respectiv a functionarii lor. Prin proiectul de 
investitie propus aceste obiective turistice vor fi 
puse in valoare, cea ce va determina o crestere a 
numarului de vizitatori/turisti in statiune si 
implicit va contribui la dezvoltarea economica in 
statiunile Eforie Sud si Eforie Nord si pentru 
cetatenii acestora. 
Accesul la activităţile culturale organizate, 
finanţate sau găzduite de Primăria Oraşului 
Eforie, fără discriminare, principalul obiectiv al 
evenimentelor fiind promovarea valorilor şi a 
identităţii culturale, indiferent de criterii etnice, 
religie, sex, vârstă. Primaria Oraşului Eforie va 
lansa invitaţii către grupuri cultural-artistice 
aparţinând minorităţilor etnice în vederea 
organizării comune de evenimente care să 
încurajeze şi să promoveze dialogul intercultural 
şi implicit patrimoniul cultural, istoric. 
Prin introducerea în circuitul cultural a unui 
spatiu modern care dispune de dotari tehnice la 
standarde europene, destinat exclusiv 
evenimentelor culturale şi artistice.  
Noul spaţiu cultural creat va contribui la 
îmbunătăţirea gradului de cunoastere şi difuzare a 
culturii române si a minorităţilor naţionale, 
dezvoltand dialogul intercultural 
Proiectul propus finanţării contribuie la reducerea 
disparităţilor economice şi sociale, prin crearea de 
noi locuri de muncă, accesul liber şi neîngrădit al 
publicului larg la cultura, manifestări cultural-
artistice, prin promovarea artiştilor şi a tinerelor 
talente, prin consolidarea identităţii culturale în 
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scopul valorificării optime a potenţialului turistic 
al staţiunii Eforie 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
8.500 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE  
 

106. 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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 4.624 mii lei în vederea 
finanţării investiţiei „Modernizare străzi în oraşul 
Techirghiol”, Judeţul Constanţa 
 
Autorul amendamentului: 
Huţucă Bogdan-Iulian – Deputat PNL 
Aurel-Robert Boroianu – Deputat PNL   
Vergil Chiţac – Senator PNL 

Necesitatea realizării acestei investiţii este 
determinată de statutul de staţiune balneo-
climaterică, de numărul mare de turişti şi de 
faptul că multe dintre străzi încă nu posedă covor 
asfaltic. Realizarea investiţiei ar determina un 
stimul pentru investiţiile private din domeniul 
turismului, în special pentru pensiuni. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 4.624 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

107. 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 suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 800 mii lei în vederea 
începerii lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Reabilitare drum şi parcări străzile: I.L. Caragiale, 
Aleea Centralei, Aleea Centralei, Aleea 
Trandafirilor” Oraş Haţeg, Judeţul Hunedoara 
 
Autorii amendamentului:  
Hărău Carmen-Eleonora – Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 

Proiect de investiţii de mare interes local, care 
poate fi susţinut în cadrul Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 800 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
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108. 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 suplimentarea cu suma de 19.369 mii 
lei pentru finanțarea obiectivului  „Reabilitare și 
refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și Sala 
Unirii Alba Iulia - MUZEUL NAŢIONAL AL 
UNIRII”. 
 
 
Autorii amendamentului:  
Florin-Claudiu ROMAN  
Corneliu OLAR 
Claudiu-Vasile RĂCUCI 
Sorin-Ioan BUMB 
Alexandru PEREŞ 
Grupul parlamentar PNL 

Muzeului Național al Unirii Alba Iulia face parte 
din patrimoniul național înscris în Lista 
Monumetelor Istorice. Aniversarea Zilei 
Naţionale a României este un moment de excepţie 
în afirmarea identităţii și tradiţiilor naţionale, cu 
atat mai mult cu cat in anul 2018 se sărbătoresc 
100 ani de la Marea Unire. Având în vedere că 
Marea Unire reprezintă apogeul unei istorii 
milenare, Centenarul acestui eveniment trebuie să 
aducă o conștientizare a eforturilor, sacrificiilor și 
talentului pus la temelia construcției naționale de 
către cetățeni români, Muzeul National al Unirii 
si Sala Unirii Alba Iulia, făcând parte din același 
circuit muzeal, care va fi polul central al 
manifestărilor organizate în anul 2018 pentru 
sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Menționăm 
că pentru finanțarea obiectivului „Reabilitare și 
refuncționalizare Muzeul Național al Unirii și 
Sala Unirii Alba Iulia- SALA UNIRII”, Județul 
Alba a încheiat în anul 2016 Contractul de 
finanțare nr.438/30.08.2016/ 15859/12.09.2016 
pentru Programul național de dezvoltare locală, 
Subprogramul Infrastructură la nivel județean în 
sumă totală de 9.965.000 lei. 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 19.369 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
 

109. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare 

Amplasarea cartierului in vecinatatea 
municipiului Constanta a determinat cresterea 
numarului de obiective economice, sociale, 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Locală – cu suma de 5.886 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiţii „Amenajare 
tramă stradală în Cartierul Tineretului, Oraşul 
Ovidiu, Judeţul Constanţa. 
 
Autorul amendamentului: 
Huţucă Bogdan-Iulian – Deputat PNL 
Aurel-Robert Boroianu – Deputat PNL   
Vergil Chiţac – Senator PNL 

edilitare si a numarului de locuitori. Desfasurarea 
normala a activitatii acestor obiective este 
conditionata si de demararea urgenta a lucrărilor 
de reabilitare a tramei stradale.  
Realizarea acestui obiectiv va asigura dezvoltarea 
si modernizarea spatiului urban, ameliorarea 
conditiilor de viata a locuitorilor si atragerea de 
noi investitori. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 5.886 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

110. 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 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare, 
modernizare, dotare și extindere Casa de Cultură 
oraș Sărmașu, județul Mureș”cu suma de 2.713,4 
mii lei. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Senator PNL Cristian Chirteș 
Deputat PNL Doru Oprișcan 

Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere faptul că Primăria orașului Sărmașu a 
depus în anul 2008 pentru sesiunea din anul 2009 
Studiul de fezabilitate pentru proiectul menționat, 
acesta fiind aprobat printre cele 88 de obiective 
de investiții. Urmare a acestei selecţii s-a solicitat 
completarea dosarului cu expertiza energetică şi 
de rezistenţă a imobilului. În anul 2010 am depus 
la C.N.I – S.A. sub nr. 9559/15.09.2010 Studiul 
de fezabilitate reactualizat conform cerinţelor şi 
temei de proiectare, acesta fiind declarat 
eligibil,fiind încadrat în lista sinteză a 
obiectivelor din programul național. În anul 2015 
am depus la dosar reactualizate expertizele care 
erau expirate (energetică și de rezistență). În anul 
2016 am reactualizat documentația (Studiul de 
fezabilitate) conform cerințelor din adresa nr. 
12.283/19.08.2016 a C.N.I. – Compania 
Națională de Investiții București. 
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 Conform devizului general aprobat sursa de 
finanțare este: 
-  2.162,271 lei bugetul de stat 
-  551.180 lei bugetul local 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
2.713,4 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finantelor Publice - Actiuni 
Generale 

111. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 6.504,166 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în 
comuna Sfântu Gheorghe, jud. Ialomița”. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
proiectului finanțat prin PNDL. În anul 2016 nu a 
fost alocată nicio sumă. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 6504,166  mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

112. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 3.600 mii lei pentru 
execuție lucrări modernizare străzi,  comuna 
Coșereni, jud. Ialomița. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Este necesară asfaltarea unui număr de 8 străzi, 
respectiv 3894 ml, care fac legătura între piața 
agroalimentară și secția de poliție. Totodată, 
străzile ce urmează a fi asfaltate sunt o variantă 
ocolitoare a DN 2A. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 3.600 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

113. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 

Se suplimenteaza cu suma de 11.069, 3 mii lei 
pentru execuție lucrări modernizare drumuri de 
interes local în comuna Ciochina, jud. Ialomița. 

Proiectul se află în faza de proiectare – studiu de 
fezabilitate. Este vorba de 11,594 km și 
beneficiază de cofinanțare de la bugetul local în 
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PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

sumă de 441,67 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 11.069, 3 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 

114. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 11.104 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizare 
străzi în comuna Roșiori,  jud. Ialomița.” 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Suma este necesară pentru realizarea obiectivului 
de investiții. Este vorba de o lungime de 12 km și 
beneficiază de cofinanțare de la bugetul local în 
valoare de 324,924 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 11.104  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

115. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 7.704 mii lei pentru 
modernizare drumuri de interes local , comuna 
Andrășești, jud. Ialomița. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL  

Suma solicitată este necesară pentru execuția 
lucrărilor de modernizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 7.704  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

116. Anexa nr.  3 / 15  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 

Se suplimenteaza cu suma de 125 mii lei pentru 
reabilitare și modernizare cămin cultural,  comuna 
Andrășești, jud. Ialomița. 
 

Primăria comunei Andrășești nu dispune de 
resurse financiare pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios necesar. 
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Programul național de construcții de 
interes public sau social 
Subprogramul Așezăminte culturale 

Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 125  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

117. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
Subprogramul Așezăminte culturale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.705,217 mii lei pentru înființarea unui 
centru cultural, oraș Băile Herculane, județul Caraș-
Severin. 
 
Autori: 
Valeria – Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion - Marcel Vela, senator PNL 

Suma solicitată este necesară pentru reabilitarea 
fostului cinematograf și extinderea acestuia cu un 
corp de clădire P+1. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 1.705,217   mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

118. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 2.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea 
rețelei de  drumuri de interes local în comuna 
Miloșești cu satele componente,  jud. Ialomița.” 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Suma solicitată este necesară pentru demararea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 2.000  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

119. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 

Se suplimenteaza cu suma de 5.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Sistem 
canalizare ape menajere și stație epurare în comuna 
Miloșești, jud. Ialomița.” 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară pentru demararea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.000  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
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ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 GENERALE 

120. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 461,8 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Construire 
canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna 
Vlădeni, jud. Ialomița”. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Suma solicitată este necesară pentru finalizarea 
obiectivului de investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 461,8 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

121. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimenteaza cu suma de 5.596  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Modernizarea 
rețelei de drumuri de interes local în comuna Dridu, 
jud. Ialomița”. 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 
 

Se impune asfaltarea a 7 km drumuri comunale. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 5.596 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

122. Anexa nr.  3 / 15  
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 

Se suplimenteaza cu suma de 387  mii lei pentru 
construirea unei baze sportive multifuncționale 
model tip I – stadion comunal în comuna Dridu, 
jud. Ialomița. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Tinel Gheorghe, deputat PNL 

Necesitatea construirii unui obiectiv care să 
deservească comunitatea în vederea organizării 
unor spectacole si întreceri sportive. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 387 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
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 GENERALE 
 

123. Anexa nr. 3 / 15 / 01 Capitolul 7001 
Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
Articolul 02 Transferuri de capital 

Se suplimentează cu 10000 mii lei- pentru 
demararea lucrărilor la obiectivul de investiții 
”Consolidare si reamenajare Spitalul  Clinic 
Județean de Urgență  Brașov - Corp B)" prin 
Compania Națională de Investiții. 
 
 
 
Autor:  
deputat PNL Mara Mareș (PNL) 
 

Motivare: Suma este destinată demarării 
lucrărilor la obiectivul de investiții ”Consolidare 
si reamenajare Spitalul  Clinic Județean de 
Urgență  Brașov - Corp B)" prin Compania 
Națională de Investiții. Lucrarea este deja 
contractată de către Consiliul Județean Brașov și 
prin preluarea de către CNI s-ar asigura resursele 
financiare necesare finalizării acesteia. Spitalul 
Județean de Urgență Brașov are nevoie de mai 
multe lucrări de modernizare a clădirilor în care 
funcționează, iar cele de la Corpul B sunt 
prioritare pentru a asigura condiții decente 
cadrelor medicale și pacienților.  
 
Sursa de finanţare: Diminuare cu suma de 
10000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

124. Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 
Anexa 3/15/01  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Cap.5001, Grupa 70 – Cheltuieli de 
capital/Active nefinanciare. 

Se propune alocarea sumei de 23.000 mii lei pentru 
obiectivul „Consolidarea şi restaurarea Teatrului 
M.Eminescu din municipiul Botoşani”, judeţul 
Botoşani 
 
Includerea în lista obiectivelor de investiţii ce se 
vor realiza prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Ordonanţa de Urgenţă nr.28/10.04.2013 
pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 
Autori:  
Deputat Achiţei Vasile Cristian 

Continuarea lucrărilor de consolidare, reabilitare 
şi restaurare a Teatrului M.Eminescu Botoșani 
este necesară având la bază concluziile expertizei 
tehnice actualizate în 2016, clădirea fiind de 
importanță majoră pentru municipiu, inaugurată 
în 1914 (clădire inclusă pe lista monumentelor). 
Orice întârziere în execuția consolidării 
periclitează structura în ansamblul său, așa cum 
se găsește azi, în ipoteza exploatării conform 
funcțiunii sale curente, cât și în caz de seism, știut 
fiind că un teatru este o aglomerare de oameni, iar 
neabordarea cu maximă responsabilitate a acestei 
intervenții, dovedită ca fiind absolut necesară, 
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Senator Şoptică Costel prezintă un risc major pentru viață, punând în 
pericol siguranța oamenilor în folosul cărora acest 
edificiu există și, în același timp, constituind un 
atentat asupra patrimoniului istoric și cultural 
național. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
 

125. Anexa 3/15/29 
Cap. I/51 
Fonduri alocate prin Programul privind 
Construcții de Locuințe pentru Tineri, 
destinate închirierii, către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fonduri Europene, Direcția 
Strategică de dezvoltare regională 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 a sumei prevăzute în Anexa 
3/15/29, Cap. I/51 cu suma de 19.600 mii lei pentru 
finanţarea construcției locuințelor pentru tineri in 
Mun. Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor necesare 
pentru construcția de locuințe pentru tineri în 
vederea închirierii. 
În vederea rezolvării  problemei locuirii 
segmentului de  populație constituit de tinerii 
aflați la începutul carierei profesionale, a căror 
surse de venit nu le permit achiziționarea unei 
locuințe în proprietate sau închirierea unei 
locuințe în condițiile pieței, se derulează prin 
Agenția Națională pentru Locuințe, Programul 
guvernamental pentru construcția de locuințe 
destinate închirierii tinerilor . 
În acest sens, Municipiul Mediaș  a solicitat 
Agenției Naționale pentru Locuințe, menținerea 
în Programul guvernamental,  cu amplasamentul 
situat pe str.Gh.Lazar fn, în vederea construirii 
unui cartier cu  8 blocuri de unitati locative . 
Având în vedere numărul mare de cereri pentru 
locuințe pentru tineri în vederea închirierii, la 
Primăria Municipiului Mediaș fiind înregistrate 
un număr de 825 de cereri, considerăm necesară 
și oportună  finanțarea acestei investiții. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
19.600 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANȚELOR 
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PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE  
 

126. Anexa nr. 3 / 15 / 29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice Si Fonduri 
Europene 
Obiectiv 12 
Fisaobiectivului/Proiectului/Categoriei 
De Investitii Program Constructii 
Locuinte Pentru Tineri Destinate 
Inchirierii-A 
 
 

Alocarea din bugetul propus pentru anul 2017 a 
sumei de 4.000 mii lei pentru  Municipiul Arad în 
ceea ce privește constructia de locuinte pentru 
tineri, destinate inchirierii, prin intermediul 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, conform 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și Normele 
metodologice de punere în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, 
aprobate prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare și Programul privind 
constructia de locuinte de serviciu, prin intermediul 
Agentiei Nationale pentru Locuinte, conform 
prevederilor HG nr. 719/2016 pentru aprobarea 
Programului "Construcţia de locuinţe de serviciu" 
destinate funcţionarilor publici, precum şi 
angajaţilor din sistemul de sănătate și învățământ.   
 
Autorii amendamentului: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea PNL Arad  
Cristina Ioan - Senator PNL - Arad 
 

Municipul Arad primește frecvent solicitări care 
privesc construirea de locuinte cu chirie, destinate 
tinerilor cãrora sursele de venit nu le permit 
achizitionarea unei locuinte în proprietate sau 
închirierea unei locuinte în conditiile pietei si 
asigurarea stabilitãtii tinerilor specialisti, prin 
crearea unor conditii de locuit convenabile. 
Construirea de locuințe este necesară oferii unui 
cadru adecvat și ca locuinţe de serviciu destinate 
funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din 
sistemul de sănătate, dar  și  din învățământ.   
Sursa de finanțare: 
Anexa nr. 3 / 15 /29  
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei 
Publice Si Fond 
Obiectiv 12 
Fisaobiectivului/Proiectului/Categoriei De 
Investitii Program Constructii Locuinte Pentru 
Tineri Destinate Inchirierii-A 

127. Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Cap 5001, grupa 58 
Ministerul Dezvoltarii Regionale,  
Administratiei Publice Si Fondurilor 
Europene, 
 
 
Titlul X  

Se propune alocarea sumei de 675.000 mii lei 
pentru  Construirea Spitalului Regional de Urgenţă 
Cluj în comuna Floreşti, Judeţul Cluj 
 
Autori:   
Deputaţi PNL:  Florin Vasile Stamatian, Nechita 
Adrian Oros, Sorin Moldovan, senator PNL Marius 
Nicoară 

Spitalul Regional Clinic de Urgenţă 
este un element cheie in strategia Consiliului 
Judeţean Cluj, care are în vedere transformarea 
judeţului intr-un punct de referinţă în domeniul 
sănătăţii pentru  această parte a ţării, având o 
capacitate ridicată de reacţie în caz de urgenţă, 
fiind în acest moment cel mai avansat dintre 
proiectele Spitalelor Regionale de Urgenţă. 
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Proiecte Cu Finantare Din  
Fonduri Externe Nerambursabile  
Aferente Cadrului Financiar 2014 - 
2020 
 

 
Sursa de finantare: redistribuirea sumelor 
prevăzute la  Anexa nr. 3 / 15 / 02, Cap 5001, 
grupa 58, TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN  
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020 
 

128. Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Cap 5001, grupa 58 
 
Ministerul Dezvoltarii Regionale,  
Administratiei Publice Si Fondurilor 
Europene, 
 
Titlul X Proiecte Cu Finantare Din  
Fonduri Externe Nerambursabile  
Aferente Cadrului Financiar 2014- 
2020 
 

Se propune alocarea sumei de 675.000 mii lei 
pentru  Construirea Spitalului Regional de Urgenţă 
Craiova, Judeţul Dolj 
 
 
Autori:   
Deputaţi PNL:  Ionuţ Stroe, Giugea Nicolae,  
Senator PNL Mario Oprea 

Această unitate medicală este esenţială, pentru 
municipiul Craiova ci şi pentru regiune. Nu doar 
social, spitalul fiind menit să asigure cetăţenilor 
din această regiune servicii medicale de 
calitate, comparabile cu cele oferite de către 
furnizorii de servicii medicale din statele membre 
ale Uniunii Europene,  dar şi din punct de vedere 
economic, fiind o investiţie publică mare, 
al locurilor de muncă care se creează şi nu în 
ultimul rând al beneficiilor în educatie, fiind 
vorba despre un spital regional universitar, în 
oraşul nostru cu o bună tradiţie în medicină. 
Sursa de finantare: redistribuirea sumelor 
prevăzute la  Anexa nr. 3 / 15 / 02, Cap 5001, 
grupa 58, TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN  
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020 
 

129. Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Cap 5001, grupa 58 
Ministerul Dezvoltarii Regionale,  
Administratiei Publice Si Fondurilor 
Europene, 

Se propune alocarea sumei de 700.000 mii lei 
pentru  Construirea Spitalului Regional de Urgenţă 
Timişoara. 
 
 

Este obligatorie construirea unui spital regional 
de urgenţă la Timişoara, care să acopere 
necesităţile judeţelor din vestul României.  
Menţionăm că exista documentaţie întocmită şi 
teren disponibil cu toate facilităţile pentru 
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Titlul X Proiecte Cu Finantare Din  
Fonduri Externe Nerambursabile  
Aferente Cadrului Financiar 2014- 
2020 
 

Autori:   
Deputat PNL:  Pavel Popescu 

construirea acestui spital.  
 
Sursa de finantare:  
Redistribuirea sumelor prevăzute la  Anexa nr. 3 / 
15 / 02, Cap 5001, grupa 58, TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN  
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE  
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020 
 

130. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale cu 6.742,855 mii lei în vederea 
modernizării  rețelei de drumuri de interes local, în 
comuna Repedea, jud. Maramureș  
 
Autor: Petrețchi Nicolae Miroslav, GPMN 
 

Se solicită admiterea amendamentului privind 
modernizărea rețelei de drumuri din com. 
Repedea, având în vedere   faptul că pe Valea 
Ruscovei, trăiesc peste 20.000 de oameni, iar 
drumul care îi ține conectați de restul țării, nu a 
fost reabilitat de ani buni, fiind unul dintre cele 
mai proaste drumuri din țară. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

131. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul cu 2.415,00 mii lei în 
vederea reabilitării liceului tehnologic Repedea, 
corpul A,B și C, loc. Repedea, jud. Maramureș  
 
Autor: Petrețchi Nicolae Miroslav, GPMN 
 

Se solicită admiterea amendamentului privind 
reabilitarea liceului Tehnologic Repedea, având 
în vedere faptul că este singurul liceu din 
localitate, în care studiază 680 elevi, iar situația 
financiară pregară a familiilor din care provin, 
face imposibilă deplasarea elevilor la cel mai 
apropiat liceu (aflat la peste 40 km). 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

132. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administrației Publice  

Se suplimenteaza bugetul cu 682,50 mii lei, în 
vederea reabilitării și modernizării Școlii 

Se solicită admiterea amendamentului privind 
reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale 



 56 

 Gimnaziale nr.2, loc. Repedea, jud. Maramureș  
 
Autor: Petrețchi Nicolae Miroslav, GPMN 
 

nr.2, având în vedere faptul că aici studiază peste 
160 de elevi, care provin din familii defavorizate. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

133. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul cu 5.033,512 mii lei, în 
vederea reabilitării drumului secundar în comuna 
Rona de Sus, județul Maramureș. 
 
Autor: Petrețchi Nicolae Miroslav, GPMN 
 

Se solicită admiterea amendamentului privind 
reabilitarea drumului secundar în comuna Rona 
de Sus, jud. Maramureș, având în vedere faptul că 
este drumul care leagă satul Coștiu (com. Rona de 
Sus) de com. Rona de Sus, fiind unul dintre cele 
mai importante proiecte pentru dezvoltare locală. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  

134. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Administrației Publice  
 

Se suplimenteaza bugetul cu 300,00 mii lei, în 
vederea reabilitării liceului ucrainean Taras 
Sevcenko din Sighetu Marmației, județul 
Maramureș. 
 
Autor: Petrețchi Nicolae Miroslav, GPMN 
 

Se solicit admiterea amendamentului privind 
reabilitarea liceului ucrainean Taras Sevcenko, 
având în vedere că este singurul liceu ucrainean 
din Româna, în care studiaza 172 de elevi de 
etnie ucraineană, starea acestuia fiind una precară, 
clădirea aflându-se de multi ani într-un stadiu de 
avansat de degradare. Liceul va sărbătorii în 
septembrie a.c., 20 de ani de la înființare, fiind un 
punct important pentru menținerea relațiilor 
bilaterale dintre România și Ucraina. La 
înființarea acestuia, au fost prezenți Președinții 
României și Ucrainei, reprezentanți ai Guvernelor 
celor două state. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de  
Rezervă al Guvernului  
 

135. Anexa nr.3/15 
MinisteruluiDezvoltării 

Se propune la Anexa nr.3/15/27  “Fișa 
Programului”, programul bugetar cod 1324 

Motivaţia amendamentului: 
Este imperios necesar ca noul sediu al primariei 
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Regionale, 
AdministrațieiPubliceșiFondurilorEurop
ene 

“Programulnațional de construcții de interes public 
sau social” suplimentarea cu suma de 14.000 mii 
lei în anul 2017 pentru realizareaobiectivului de 
investiții “Sediu Primărie Galați”. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache, Grupul parlamentar 
PMP 
 

sa devina functional in anul 2017. 
Finantarea din bugetul local este insuficienta, 
fiind principalul motiv pentru care a fost depasit 
termenul de executie al lucrarii  i.e. decembrie 
2016. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 14.000 mii lei în anul 
2017 de la Anexa nr.3/15/27 “Fișa Programului”, 
programul bugetar cod 
526“ProgramulprivindAcordareaprimelor de stat 
conform O.U.G. nr.99/2006 privindinstitutiilede 
credit siadecvareacapitalului”. 
 

136. Anexa nr.3/15 
MinisteruluiDezvoltării 
Regionale, 
AdministrațieiPubliceșiFondurilorEurop
ene 

Se propune la Anexa nr.3/15/27“Fișa Programului”, 
programul bugetar cod 50 “Construcția de 
locuintesociale conform Legiinr. 114/1996” 
suplimentarea cu suma de 7.800 mii leiîn anul 2017 
pentru realizareaobiectivului de investiții „Cartier 
locuințe sociale Galați”. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache, Grupul parlamentar 
PMP 

Cartierul de locuinte este construit in proportie de 
90% din anul 2014. Modificarile de legislatie ce 
au urmat evenimentelor din clubul „Colectiv” 
privind normele de securitate ale constructiilor 
civile au facut ca ansamblul de locuinte sa nu 
poata primi avizul de functionare, fiind necesare 
lucrari suplimentare ce nu au fost prinse in 
bugetul initial al lucrarii. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu suma de 7.800 mii lei în anul 
2017 de la Anexa nr.3/15/27 “Fișa Programului”, 
programul bugetar cod 51 “Construirea unor 
locuinte cu chirie destinate tinerilor”. 
 

137. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6 .POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei de 56000 mii lei pentru  
finanţarea unor lucrări de construire a bazinului de 
înot olimpic de pe bulevardul Iosif Bulbuca, 
municipiul Timişoara, județul Timiș. 
Autor :  
Cornel Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 

La primăria municipiului Timişoara, judeţul 
Timiş s-au primit cereri pentru finanţarea unor 
lucrări de construcţie a unui bazin de înot 
olimpic. 
Se solicită admiterea amendamentului deoarece 
primăria municipiului nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru o asemenea 
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 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X.Programul național de construcții 
de interes public sau social derulat în 
baza OG nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investitți "C.N.I."S.A, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 117/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, anexa 
introdusă prin Ordonanta 16/2014 
c) Subprogramul bazine de înot 
 
 

construcţie. 
Sursa de finanţare:  
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

138. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții 
de interes public sau social derulat în 
baza OG nr.     25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 117/2002, cu modificările si 
completările ulterioare, anexa 
introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 20250 mii lei pentru 
construcţia sălii polivalente cu 14.000 de locuri din 
municipiul Timişoara, județul Timiș. 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean,deputat PMP 
 
 
 

 Primăria municipiului Timişoara, judeţul Timiş, 
nu dispune de fondurile necesare pentru 
construcţia  unei săli polivalente cu o capacitate 
de 14000 de locuri. 
Se solicită admiterea amendamentului  pentru 
construcţia acestei săli polivalente cu capacitate 
mare de locuri, în scopul garantării accesului la 
facilitătile moderne de practicare a sporturilor, în 
conformitate cu 
normele și standardele europene. 
Sursa de finanţare: 
 - din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
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normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

139. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul PERFORMANȚA 
ENERGETICĂ 
XIII. Programul național privind 
creșterea performanței energetice la 
blocurile de locuințe, derulat conform 
OUG nr. 18/2009 privind cresterea 
performanței energetice a blocurilor 
de locuințe. 

Se propune alocarea sumei  de 382500 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş. 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
  

La primăria municipiului Timişoara, judeţul 
Timiş s-au primit cereri pentru reabilitarea 
termică a clădirilor. Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că primăria nu dispune de 
resurse financiare suficiente pentru executarea 
lucrărilor de intervenție privind reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit. 
Sursa de finanțare: - din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a Programului 
Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017 

140. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructura la nivel 
județean"  

Se propune alocarea sumei de 5090,528  mii lei 
pentru implementarea proiectului modernizarea 
infrastructurii rutiere în comuna Orțișoara, județul 
Timiș 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 

Condițiile în care se desfășoară transportul rutier 
în comună nu corespund cerințelor actuale, având 
implicații negative directe asupra siguranței 
circulației. Prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 
se creează în zonă premizele unor noi opotunități 
pentru agenți economici, societăți comerciale, 
pentru colectivitățile regionale și locale. 
Sursa de finanțare: - din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a Programului 
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 Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

141. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții 
de interes public sau social derulat în 
baza OG nr.     25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."S.A, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea 
nr. 117/2002, cu modificările si 
completările ulterioare, anexa 
introdusă prin Ordonanta 16/2014 
Subprogramul Unități sanitare din 
mediul urban 
 

Se propune alocarea sumei de 10978 mii lei pentru 
construcția unui nou ambulatoriu integrat al 
Spitalului Orășenesc Făget, județul Timiș. 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

În prezent în orașul Făget nu există condiții prin 
care să se ofere cetățenilor orașului servicii 
medicale performante și de calitate. 
Sursa de finanțare: - din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a Programului 
Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017 

142. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Se propune alocare sumei de 8000 mii lei pentru 
construcția unui bloc de locuințe pentru tineri cu 40 
de apartamente pe str. Stadionului, nr,1-Bis-ANL 

La Primăria orașului Făget s-au primit numeroase 
cereri pentru construcția de locuințe pentru tineri 
destinate închirierii prin intermediul Agenției 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul  LOCUINȚE 
VI. Programul privind construcția de 
locuinte pentru tineri, destinate 
închirierii, prin intermediul Agenției 
Naționale pentru Locuinte, conform 
prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și Normele metodologice 
de punere în aplicare a prevederilor 
Legii 
nr. 152/1998 privind înființarea ANL, 
aprobate prin HG nr. 962/2001, cu 
modificările si completările 
ulterioare. 
 

 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 
 

Naționale pentru Locuințe. 
Sursa de finanțare: 
 
- din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

143. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 
 

Se propune alocarea sumei  5490 mii lei pentru 
modernizarea drum comunal DC98 tronson III 
Povergina-Bunea Mare, județul Timiș 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Prin dezvoltarea infrastructurii rutiere din zonă se 
creează premisele unor oportunități de dezvoltare 
pentru populație,  pentru agenții economici, 
pentru colectivitățile locale și regionale. 
Sursa de finanțare:  
 
- din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
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investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

144. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8505 mii lei pentru 
modernizarea străzilor din orașul Făget, județul 
Timiș. 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

În prezent transportul rutier se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative directe 
asupra siguranței populației și asupra siguranței 
circulației rutiere. 
Sursa de finanțare: - din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice și Fondurilor Europene prin 
implementarea etapei a II-a a Programului 
Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017 
 

145. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 

Se propune alocarea sumei de 3500 mii lei pentru 
investiția sistem de canalizare și epurare a apelor 
uzate în localitățile aparținând UAT Făget, județul 
Timiș. 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Protecția și dezvoltarea calității sistemului actual 
de alimentare,canalizare și epurare a apelor uzate 
este unul din obiectivele principale ale orașului 
Făget,județul Timiș. Acest obiectiv reprezintă un 
element important al dezvoltării durabile a 
orașului. 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
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reabilitare a sistemelor de alimentare 
cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea nr. 
224/2007 
 
 

perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

146. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
CapitoluL 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare 
cu apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitațile cu o 
populatie de până la 50.000 de 
locuitori” – aprobat prin Legea nr. 
224/2007 
 

Se propune alocarea sumei de 1500 mii lei pentru 
investiția de alimentare cu apă în localitățile 
apartinînd UAT Făget, județul Timiș. 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

În conformitate cu raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei 
destinate consumului uman se impune reabilitarea 
rețelei de distribuție a apei potabile în orașul 
Făget, județul Timiș. 
Sursa de finanțare:  
 
- din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

147. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 1982 mii lei pentru 
construcția unei grădinițe cu trei grupe în str. Mihai 
Viteazu nr.4, oraș Făget, județul Timiș 
 

În prezent sunt condiții improprii pentru 
desfășurarea activităților specifice unei grădinițe. 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
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Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2017-2020 : 
- includerea în cadrul Programului 
național de dezvoltare locală, Etapa a II- 
a cca 9500 de obiective 
de investiții din care cca 2500 de creșe 
și gradinițe și cca 2000 de școli; 
 
 

Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 

148. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 1260 mii lei pentru 
refacerea a patru podețe și repararea a două poduri 
din orașul Făget, județul Timiș 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

În prezent transportul în zona acestor obiective se 
desfășoară cu dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și asupra 
siguranței circulației rutiere. 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 
 

149. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Se propune alocarea sumei de 1600 mii lei pentru 
construire ansamblu boxe depozitare lemne la 
blocurile de pe Calea Lugojului din orașul Făget, 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor 
din zona respectivă. 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul b) „Regenerarea urbană a 
municipiior și orașelor” 

județul Timiș 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Sursa de finanțare:  
- din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017 
 

150. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Propun alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Infrastructură 
utilități, strada Calinisa, comuna Recea, județul 
Maramureș”. 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 
 
 
 
 
 

Extinderea rețelelor de apă, gaz și energie 
electrică pentru a facilita cetățenilor condiții 
normale și necesare traiului zilnic.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
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151. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean"  

Propun alocarea sumei de 700.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Infrastructură 
rutieră-Drum de centură pentru satul Săsar, comuna 
Recea, județul Maramureș”.  
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Decongestionarea traficului și facilitarea pentru 
autoturismele de mare tonaj să utilizeze acest 
tronson de drum.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

152. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Propun alocarea sumei de 2.372.689 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Modernizarea 
drumului comunal D.C. 58 pentru comuna 
Coroieni, județul Maramureș”.  
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Starea greu practicabilă a drumului, facilitarea 
accesului în gospodării.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

153. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Propun alocarea sumei de 11.000 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Infrastructură 
de canalizare pentru comuna Coroieni, județul 

Introducerea rețelei de canalizare pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai a oamenilor. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
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Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Maramureș”. 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

154. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Propun alocarea sumei de 1.100.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Infrastructură 
de apă potabilă pentru comuna Coroieni, satele 
Coroieni, Draghia și Baba, judetul Maramures.”  
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 

Extinderea rețelei de apă potabilă pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai a oamenilor. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
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155. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Propun alocarea sumei de 870.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Modernizarea 
DC 47 Groși-Ocoliș, comuna Groși, județul 
Maramureș”. 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Drum de legătură între două sate aparținătoare 
comuei Groși, extrem de importante în privința 
accesului elevilor la școala gimnazială, accesului 
cetățenilor la serviciile administrației publice 
locale și accesului cetățenilor la terenurile lor 
agricole. Proiectul este înregistrat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
nr. 83868/07.09.2016. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

156. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 

Propun alocarea sumei de 2.350.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Realizarea 
rețelei de canalizare în localitatea Groși, județul 
Maramureș.” 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 

Creșterea numărului populației (cca. 20%) și de 
gospodării (case cca. 200 pe an) numărul mare de 
solicitări ale cetățenilor, efectele novice asupra 
mediului și zonelor locuite produse de apele uzate 
și dejecții din gospodăriile agricole. Proiectul este 
înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, nr.83866/07.09.2016. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
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a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

157. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Propun alocarea sumei de 42.905.683 lei pentru 
finantarea obiectivului de investiții “Alimentare cu 
apă, rețea de canalizare și stație de epurare în 
comuna Cicîrlău, județul Maramureș.” 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Lipsa rețelei de canalizare în toată comuna 
Cicîrlău, generează mari dificultăți cetățenilor în 
perioada de vară. Bugetul Local contribuie de 
548.353 lei.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

158. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Propun alocarea sumei de 1.261.830 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Asfaltare drum 
comunal, DC 100, în comuna Cicîrlău, județul 
Maramureș.” 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Finalizarea lucrărilor începute în anul 2014 și 
finanțate de la Bugetul Local contribuie cu suma 
de 652.740 lei. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
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Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

159. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Propun alocarea sumei de 835.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Construirea 
unui nou sediu pentru Primăria Ocna Șugatag, 
județul Maramureș.” 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Starea avansată de degradare în care se află sediul 
actual și imposibilitatea desfășurării activităților 
în condiții normale.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

160. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Propun alocarea sumei de 6.188.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Reabilitarea 
infrastructurii rutiere locale, comuna Ocna Șugatag, 
județul Maramureș”. 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 

Starea greu practicabilă a drumului.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
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2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

161. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Propun alocarea sumei de 2.405.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Construirea 
unui nou sediu pentru Primăria Călinești, județul 
Maramureș.” 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

Imposibilitatea desfășurării activităților în 
condiții normale.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

162. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Propun alocarea sumei de 1.345.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții “Reabilitare a 
infrastructurii rutiere locale, comuna Ocna Șugatag, 
județul Maramureș.” 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 

Starea greu practicabilă a drumului, facilitarea 
accesului în gospodării. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
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163. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Alocarea sumei de 315.000 mii lei  pentru 
finantarea obiectivului de investitii ,,Investitii 
pentru alimentare cu apa si canalizare Provita de 
Jos" in anul 2017, precum si introducerea creditelor 
de angajament necesare contractarii lucrarii.            
 
Autor:    Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 
localităților din mediul rural al județului Prahova.  
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

164. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 

Alocarea sumei de 3.500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Reabilitare conducta 
transport apa de la Statia Schiulesti  la Bazine 
Gogon" in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii. 
 
Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Catalina Grupul 
PMP 

Dezvoltarea infrastructurii orasului Slanic- 
reabilitarea conducta transport apa  de la Statia 
Schiulesti  la Bazine Gogon  in lungime de   9,2 
kilometri. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
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populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

165. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ  
Subprogramul  b) „Regenerarea urbană 
a municipiilor si orașelor” 

Alocarea sumei  de 18000.00 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii ,,Introducere 
retea alimentare gaze naturale(Slanic)" in anul 
2017, precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii lucrarii.                    
 
Autor:   Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Orașul Slănic nu dispune, actualmente, de o rețea 
de alimentare cu gaze naturale, dezvoltarea 
localității fiind, din acest motiv, încetinită 
semnificativ.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

166. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Alocarea sumei de 3.150 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Amenajare dispensar 
Maneciu" in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii. 
                                                                                     
Autor:   Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Compensarea deficitului de asistență medicală, 
resimțit actualmente la nivelul localității 
Măneciu, unde nu exista niciun centru medical. 
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
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investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

167. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de  202.500 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii ,, Construcție 
drum județean Banesti -Campina -Valea Doftanei -
Sacele" in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii .   
                    
Autor:    Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Supraaglomerarea traficului pe DN 1, în zona 
Valea Prahovei, este o problemă de interes 
național. Una dintre rezolvări este construcția 
drumului național Banesti -Campina -Valea 
Doftanei -Sacele, a cărui dare în folosință va 
degreva traficul de pe drumul național. Sursa de 
finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

168. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 

Alocarea sumei  de 250 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Realizare trotuare pavate 
pe DJ 102 ( Cimitir- Autogara)-Plopeni"  in anul 
2017, precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii lucrarii.                    
 
Autor:Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Primăria orașului Plopeni nu are, în prezent, 
capacitatea financiară de a susține, din bugetul 
propriu, proiecte de investiții. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

169. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de 850 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Realizare trotuare Dj 102 
( Bariera CF- Stadion)-Plopeni" in anul 2017, 
precum si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                                       
 
Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Primăria orașului Plopeni nu are, în prezent, 
capacitatea financiară de a susține, din bugetul 
propriu, proiecte de investiții. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

170. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 

Alocarea sumei de 10.300 mii  lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,, Varianta ocolire 
Comarnic" in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii. 
  
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Decongestionarea parțială a traficului 
supraaglomerat de pe DN 1. Sursa de finanţare:  
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

171. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Studiu fezabilitate si 
constructie pentru centura ocolitoare Valea 
Teleajenului  Valeni de Munte"  in anul 2017, 
precum si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                                       
 
Autor:Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul 
Prahova este o necesitate cerută atât de devoltarea 
economică, cât și de creșterea numărului de 
mașini din județ sau care tranzitează județul. 
Drumul va facilita accesul turiştilor spre stațiunile 
montane de pe Valea Prahovei, şi va fluidiza 
traficul în localităţile din zonă. Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

172. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Modernizarea drumului 
DJ 216A"  pe o lungime de  2.075 m  in anul 2017, 
precum si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.  
 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul 
Prahova este o necesitate cerută atât de devoltarea 
economică, cât și de creșterea numărului de 
mașini din județ sau care tranzitează județul. 
Actualmente, drumul este impracticabil. Sursa de 
finanţare:  
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Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

173. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de 1.800 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Modernizarea drumului 
DJ 102"  in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii.                          
 
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul 
Prahova este o necesitate cerută atât de devoltarea 
economică, cât și de creșterea numărului de 
mașini din județ sau care tranzitează județul. 
Drumul are o lungime de 4 kilometri. Sursa de 
finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
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174. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de 810 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Modernizarea drumului 
DJ 100 N" in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii.                         
 
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul 
Prahova este o necesitate cerută atât de devoltarea 
economică, cât și de creșterea numărului de 
mașini din județ sau care tranzitează județul. 
Drumul are o lungime de 3 kilometri şi este într-o 
stare avansată de degradare.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

175. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Reabilitare DJ 102 
Comuna Posesti, Sat Nucsoara-limita de judet" in 
anul 2017, precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii lucrarii.      
                                              
 Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din Judetul 
Prahova este o necesitate ceruta atat de 
dezvoltarea economica cat si de cresterea  
numarului de masini din judet. Drumul are o 
lungime de 11 km si este intr-o stare avansata de 
degradare.   Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
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pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

176. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
Subprogramul Unități sanitare din 
mediul urban 
 

Alocarea sumei  2.500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Dispensar Busteni"  in 
anul 2017, precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii lucrarii.   
                       
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Compensarea deficitului de asistență medicală, 
resimțit actualmente la nivelul orașului Bușteni.  
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

177. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 

Alocarea sumei de 900 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Cantina sociala Valenii 
de Munte- cetateni cu venituri mici/ probleme de 
sanatate" in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii.                                                                  
 
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  

Numărul mare de cazuri sociale din localitatea 
Vălenii de Munte impune construcția unei cantine 
sociale.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
j) Subprogramul Lucrări în primă 
urgență; 
 

Grupul PMP perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

178. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,, Sala sport Scoala Ion 
Campineanu  Campina"  in anul 2017, precum si 
introducerea creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii.                                                      
 
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Costrucția unei săli de sport în Municipiul 
Câmpina este o necesitate circumscrisă nevoii de 
dezvoltare a sportului local și județean, în primul 
rând al sportului școlar.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

179. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Alocarea sumei de 351.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Teren sport Scoala Sat 
Draganeasca (Provita de Jos)" in anul 2017, precum 

Dezvoltarea sportului școlar în mediul rural.  
Sursa de finanţare:  
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

si introducerea creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii.                         
 
Autor:   Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

180. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

Alocarea sumei de 675 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Amenajare teren sport 
Valea Gardului, Valenii de Munte" in anul 2017, 
precum si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.                      
 
Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Încurajarea activității cultural-sportive în 
localitățile lipsite de o bază materială adecvată 
acestora constituie o premiză a dezvoltării acestor 
localități.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
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181. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
d) Subprogramul Așezăminte culturale; 
 

Alocarea sumei  de 4.500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Centru agrement si 
dezvoltare personala a locuitorilor din Valenii de 
Munte" in anul 2017, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii.                                                                         
 
Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Un centru de agrement construit în localitatea 
Vălenii de Munte ar constitui nu doar un obiectiv 
de interes pentru locuitori, ci și un obiectiv de 
interes turistic.  Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

182. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 

Alocarea sumei de 915 mii lei pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Renovare, modernizare 
cinematograful ,,UNIREA" din Slanic"  in anul 
2017, precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii lucrarii.                   
 
Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Catalina  
Grupul PMP 

Dezvoltarea culturala a orasului Slanic, in 
vederea cresterii potentialului turistic al zonei.  
Sursa de finanţare:  
 
-din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
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"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
h) Subprogramul Săli de cinema; 
 

de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

183. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea 
a doua capele mortuare in comuna Maieru, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 3.000.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor privind securitatea 
sanitara si sanatatea publica, precum si cele legate 
de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Maieru 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

184. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Intocmire 
plan urbanistic zonal in comuna Bistrita 
Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
35.000 lei fara TVA 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
întrucât este necesar pentru extinderea zonelor 
construibile ale comunei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

185. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „S.O.S. (Satul-
Orasul_Statiunea) Aqua Primus, oras Singeorz 
Bai, judetul Bistrita Nasaud” , cu suma de 
580.467,72 lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
finalizarea acestei investiţii este vitala pentru 
revigorarea activităţii economice si turistice a 
orasului Singeorz Bai. 
 
Sursa de finanțare:  
ADR Nord Vest 
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186. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Proiect si 
executie amenajare curte Primarie Ciceu 
Mihaesti, comuna Ciceu Mihaesti, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 200.000 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
starea actuala a curtii nu este adecvata 
desfasurarii activitatii administrative. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 
 

187. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire 
Capela Mortuara in localitatea Dumitra, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 500.000,00 lei respectiv 11.112 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Satisfacerea necesităţilor privind securitatea 
sanitara si sanatatea publica, precum si cele legate 
de desfăşurarea ceremoniei de înmormântare 
pentru locuitorii din Dumitra. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 
 

188. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de Cadastru și 
Carte Funciară 

Finantarea obiectivului de investitii „Servicii de 
consultanta si identificarea terenurilor agricole 
in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 70.000,00 lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a terenurilor agricole.  
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 
 

189. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Dirigentie de 
santier pentru obiective in implementere – 2017 
in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 100.000,00 lei respectiv 22.223 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Posibilitatea de a termina implementarea 
proiectelor in derulare 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 
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190. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de Cadastru și 
Carte Funciară 

Finantarea obiectivului de investitii „Masuratori 
topografice, suport proiectare -Drumuri in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 50.000,00 lei respectiv 11.111 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a drumurilor 
comunale. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

191. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Ecarisaj in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma 600,00 lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Aparitia cainilor fara stapan in comuna creeaza 
probleme locuitorilor.  
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

192. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de Cadastru și 
Carte Funciară 

Finantarea obiectivului de investitii „Studiu de 
fezabilitate si geo, expertiza tehnica, 
documentatii, obtinerea avizelor pentru proiecte 
in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”cu 
suma de 100.000,00 . 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Investitie necesara pentru aprobarea proiectelor 
de dezvoltare a comunei. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
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prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

193. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizarea sediului Primariei din comuna 
Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
4.260.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
în prezent Primaria functioneaza intr-o cladire 
aflata in degradare. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

194. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare 
Parc Recreatie din localitatea Sintereag, comuna 
Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.330.011 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
in zona nu sunt amenajate astfel de spatii pentru 
copii. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
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PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

195. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Extindere 
Sediu Primarie, comuna Zagra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 300.000 euro 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
pentru functionarea in conditii optime a institutiei 
in relatia cu cetateanul este nevoie de mai mult 
spatiu. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

196. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
si extindere infrastructura iluminat public, 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului pentru ca 
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Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 60.000 euro 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

iluminatul public are rolul de a asigura atat 
orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui 
ambient corespunzator in orele fara lumina 
naturala. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

197. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură rutieră 
județeană; 

Finantarea obiectivului de investitii „Semnalizare 
si marcare drumuri comunale din comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
158.823 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
se doreste cresterea sigurantei circulatiei pe 
drumurile comunei. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
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de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

198. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Extindere 
retea electrica in localitatea Ciceu Corabia, 
comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 103.571 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului pentru 
imbunătăţirea calităţii vieţii . 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

199. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură rutieră 
județeană; 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
drumuri de interes local in comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.381.866 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât  
este obligatorie în scopul optimizării circuitului 
turistic. Solicitarea de finantare prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala si bugetul local 
este fara raspuns. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
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prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

200. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Lucrari de 
modernizare si  eficientizare a iluminatului 
public in comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 118.000,00 lei respectiv 26.106 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Iluminatul public are rolul de a asigura atat 
orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui 
ambient corespunzator in orele fara lumina 
naturala. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

201. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare 
parc in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud cu suma de  100.000,00 
lei . 
 

Motivaţia amendamentului  
Amenajarea de noi parcuri pentru atragerea 
populaţiei către o sursă de sănătate. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
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INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

202. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Extindere 
retea de energie electrica in localitatea Tarpiu, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 350.000,00 lei respectiv 77.778 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi 
creşterea nivelului de trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
Sursa de finanțare:  
n bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

203. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investiții „Construire 
dispensar medical rural in localitatea Galatii 
Bistritei, judetul Bistrita Nasaud”, cu suma de 
1.754.396 lei, în anul 2017, precum și introducerea 

Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent dispensarul medical rural este 
într-un stadiu avansat de uzură. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
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Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

creditelor de angajament necesare contractării 
lucrării. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

204. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
a) Subprogramul „Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Reabilitare 
Scoala Gimnaziala Grigore Herinean, comuna 
Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud”, cu 
suma de 365.810 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent Scoala Gimnaziala  se afla 
într-un stadiu avansat de uzură. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

205. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
strazi in comuna Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 5.040.000 lei 
 
Autori:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din comuna  sunt 
aproape impracticabile in special in anotimpurile 
ploioase. 
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INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

206. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire 
statie de Epurare in comuna Galatii Bistritei, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.350.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului pentru 
cresterea calitatii vietii cetatenilor din comuna 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 



 94 

207. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Retea de 
canalizare in localitatile Herina si Tonciu din 
comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 4.000.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, intrucat 
in aceste localitati exista apa curenta din anul 
2003. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

208. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
strazi in localitatea Sieu,comuna Sieu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 1.710.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
în prezent strazile din localitate  sunt aproape 
impracticabile in special in anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
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2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

209. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
strazi in localitatea Posmus, comuna Sieu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.710.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
în prezent strazile din localitate  sunt aproape 
impracticabile in special in anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

210. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 

Finantarea obiectivului de investitii „Alimentare 
cu Apa comuna Zagra satele Zagra, Poienile 
Zagrii si Suplai,Alunisul, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.600.000 euro 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
in aceste localitati nu exista alta sursa de apa 
decat un numar mic de fantani 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
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a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

211. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Canalizare 
ape uzate si statie de epurare satele Zagra, 
Poienile Zagrii si Suplai, Alunisul, comuna 
Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.500.000 euro 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului intrucat 
constituie un pas important în modernizarea 
infrastructurii publice de bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

212. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
drumuri comunale, comuna Maieru, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 4.000.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
drumurile comune sunt greu practicabile pentru 
locuitori. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
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Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

213. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) " Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire 
Gradinita cu Program Prelungit, comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.500.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
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 finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

214. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 

Finantarea obiectivului de investitii „Drum 
comunal Valea Alunisului(Valea Gaurii), 
comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 6.000.000 lei 
 
Autori:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
drumul comunal Valea Alunisului este asfaltat de 
la km 0+000 la km 1+800, valoarea investitiei 
2.027.000 lei, realizat in proportie de 70% 
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Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

215. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
strazi in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.622.000 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
drumurile sunt greu practicabile de către 
locuitorii comunei. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

216. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
Strada Ulita langa Ideci, comuna Runcu Salvei, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 3.257,022 lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
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Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

217. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire 
dispensar uman, comuna Bistrita Birgaului, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 662.000 lei 
fara TVA 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
locuitorii comunei au nevoie urgentă de acces la 
servicii medicale de calitate și în imediata 
apropiere.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

218. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de investitii „Canalizare in 
comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 405.000 lei fara TVA 
 
Autori:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât  
constituie un pas important în modernizarea 
infrastructurii publice de bază din comuna.  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

219. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Proiectarea 
unui sistem de canalizare si a unei statii de 
epurare pentru preluarea si tratarea apelor 
uzate menajere din comuna Ciceu Mihaesti, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 158.823 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
este un aspect necesar traiului în condiții 
civilizate a locuitorilorr comunei. Solicitarea de 
finantare prin Programul National de Dezvoltare 
Rurala si bugetul local este fara raspuns. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
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220. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Retea de 
canalizare si racorduri canal in localitatea 
Ciresoaia, comuna Branistea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 12.613.144 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât: - 
bugetul local al comunei Branistea nu dispune de 
suficiente resurse financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv; 
-Lucrarea nu se incadreaza in criteriile impuse 
pentru accesarea de fonduri europene deoarece 
localitatea nu are 2.000 de locuitori iar valoarea 
investitiei depaseste 2.000 de euro; 
-Localitatea Ciresoaia este cuprinsa in 
Masterplanul judetean pentru perioada 2014-2020 
cu o investitie de aductiune a apei potabile, fiind 
astfel necesara si realizarea retelei de canalizare. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

221. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
drum comunal DC 38 Dumbravita- Paltineasa – 
km 2+300 – 5+990 in comuna Spermezeu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 3.946.290 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Imbunatatirea accesului locuitorilor catre 
principalele institutii si puncte de interes din 
localitate cat si catre localitatile invecinate. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

222. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
strazi rurale in localitatea Spermezeu, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.074.774 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

223. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
strazi rurale in localitatea Dumbravita, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.846.949 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre principalele institutii si 
puncte de interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
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județean" completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

224. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
strazi rurale in localitatea Dobricel, comuna 
Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.289.253 lei  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre principalele institutii si 
puncte de interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

225. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare 
drum comunal DC 37C Spermezeu - Halmasau, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 5.987.735 lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime de siguranta si 
confort in circulatia auto si pietonala 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
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pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

226. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizarea infrastructurii rutiere locale in 
comuna Matei, judetul Bistrita Nasaud” Valoare 
proiect(inclusiv TVA): 5.783,582 mii lei respectiv 
1.121,805 mii euro din care C+M =5.029,276 mii 
lei, respectiv 1.121,805 mii euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime de siguranta si 
confort in circulatia auto si pietonala 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

227. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire 
retele de canalizare si statie de epurare in 
comuna Matei, satele Matei si Corvinesti judetul 
Bistrita Nasaud” Valoare proiect(inclusiv TVA): 
6.464,642 mii lei respectiv 147,078 mii euro din 
care C+M =3.960,632 mii lei, respectiv 879,652 
mii euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Constituie un pas important în modernizarea 
infrastructurii publice de bază din comuna  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
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reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

228. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizarea infrastructurii rutiere locale in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” Cu 
suma de 6.307.560,00 lei respectiv 1.395.477  euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime de siguranta si 
confort in circulatia auto si pietonala 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

229. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizarea infrastructurii rutiere agricole 
in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 5.672.000,00 lei respectiv 1.254.867 
euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Pentru dezvoltarea agriculturii in comuna. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
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județean" investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

230. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
b) Subprogramul complexuri sportive 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
 „ Modernizare  Baza Sportiva in localitatea 
Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
Cu suma de 400.000,00 lei respectiv 88.889 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Modernizarea bazei sportive vizeaza crearea unui 
punct de atractie pentru toti locuitorii comunei. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

231. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 

Finantarea obiectivului de investitii „Pietruit, 
balastat si nivelat strazi si drumuri, reparat 
santuri in comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  
cu suma de 150.000,00 lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii mai bune in circulatia 
auto si pietonala. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
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județean" pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

232. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de investitii „Consolidare 
si restaurare biserici(Turnul Slaninilor), 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  cu 
suma de 300.000,00 lei . 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Atragerea de turisti 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

233. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare 
curte gradinita in localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
50.000,00 lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent starea actuala a curtii nu este adecvata 
desfasurarii activitatii. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
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de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

234. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare 
curte Scoala Gimnaziala din localitatea Cepari, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 50.000,00  lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Starea actuala a curtii nu este adecvata 
desfasurarii activitatii. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

235. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 

Finantarea obiectivului de investitii „Proiect 
Tehnic si executie extindere canalizare – 3 km in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” Cu 
suma de 300.000,00 lei respectiv 66.667 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
In vederea desfasurarii in conditii optime a 
diverselor manifestari culturale din localitatea 
Cepari. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
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stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

236. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Bransamente 
canalizare la institutii in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 100.000,00 lei respectiv 22.222 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor uzate se face in fose 
septice. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

237. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură rutieră 

Finantarea obiectivului de investitii „executare 
trotuare in localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 280.000,00 lei respectiv 62.222 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor pe trotuare. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
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județeană" investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

238. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare 
teren de fotbal in localitatea Tarpiu, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 50.000,00 lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer 
liber in detrimentul activitatilor sedentare prin 
creearea unui teren de sport la nivel ridicat al 
standardelor. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

239. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Finantarea obiectivului de investitii „Bransamente 
canalizare la institutii in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 100.000,00 . 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor uzate se face in fose 
septice 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
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IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

240. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură rutieră 
județeană" 

Finantarea obiectivului de investitii „Executare 
trotuare in localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
280.000,00 lei. 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor pe trotuare 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

241. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare 
teren de fotbal in localitatea Tarpiu, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 50.000,00 lei respectiv 11.111 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer 
liber in detrimentul activitatilor sedentare prin 
creearea unui teren de sport la nivel ridicat al 
standardelor 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
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interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

242. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire 
Sala de Sport la Scoala Gimnaziala  Dumitra, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 300.000,00 lei respectiv 66.667 euro  
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Construirea unei sali de sport este extrem de 
importantă în contextul integrării europene, 
normele impunând un numar mai ridicat de ore 
alocate sportului şi întreţinerii fizice a copiilor. 
Aceştia vor beneficia astfel de aparatură şi dotari 
moderne, vor învăţa să practice sport de plăcere şi 
se vor organiza competiţii sportive între clase. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea etapei a 
II-a a Programului Național de Dezvoltare Locală 
în perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  
 

243. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa nr. 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire Cămin Cultural pentru localitatea 
Dunăreni, comuna Aliman”, cu suma de 1.300 

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dunăreni, comuna Aliman,  nu  
dispune  de o locaţie în care locuitorii să poată 
desfăşura  întâlniri sau diverse  activităţi cu 
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INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

caracter cultural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

244. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Introducerea în 3/15 Anexa  a obiectivului de 
investiţii "Pictare Biserica Ortodoxa în satul 
Nisipari, comuna Castelu", cu suma de 200 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
până la finalizării lucrărilor de pictură din 
interiorul lăcaşului acesta nu poate fi dat în 
folosinţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă al Guvernului. 

245. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa nr. 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala de sport la Liceul 
Teoretic Cobadin”, cu suma de 833 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea amendamentului întrucât, 
în lipsa unei săli adecvate, cei peste 1.300 de 
elevi desfăşoară ora de educaţie 
fizica în aer liber. 
Sursa de finanţare: 
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PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Grupul parlamentar PMP Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 

246. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa nr. 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Alimentare gaze în 
comuna Corbu, judeţul Constanta”, cu suma de 
4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se impune introducerea alimentării cu gaze în 
comuna Corbu, deoarece în prezent majoritatea 
gospodăriilor se încălzesc cu combustibil solid.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

247. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Asfaltare drum 
comunal DC 85, pe o lungime de 2 KM”, cu suma 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului deoarece 
DC85 reprezintă singura legătura pentru satul 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
judeţean" 

de 1.125 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Luminiţa cu Drumul Judeţean 226. Mai mult, din 
cauza stării deplorabile a drumului, accesul 
pompierilor, ambulanţelor, microbuzelor şcolare 
şi a maşinilor care se ocupă cu aprovizionarea 
magazinelor cu marfă este deficitar. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

248. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Dispensar în satul 
Vadu, comuna Corbu”, cu suma de 450 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

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.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
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nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi  pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

249. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
judeţean" 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Bretele de legătura 
între localitatea Cumpăna si Şoseaua de Centură 
Ovidiu – Agigea”, cu suma de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
există pericolul ca localitatea Cumpăna să rămână 
izolată în condiţiile în care podul devine 
impracticabil. Comuna are peste 15.000 de 
locuitori şi peste 6000 de autovehicule.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

250. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Creşă” în localitatea 
Cumpăna, cu suma de 2.500 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
majoritatea celor 15.000 de locuitori au un loc de 
munca în Constanţa. Este astfel strict necesară 
construirea  unei creşe, unde părinţii să îşi poată 
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Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

lăsa copiii pe parcursul zilei. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

251. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Grădiniţă” în 
localitatea Cumpăna, cu suma de 2.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
În localitatea Cumpăna există peste 300 de copii 
care nu au loc în actualele grădiniţe, motiv pentru 
care nu frecventează învăţământul preşcolar.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
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252. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Renovare Biserică în 
localitatea Lespezi, comuna Dobromir”, cu suma 
de 450 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Biserica se află într-o stare de degradare avansată, 
nemaiputând fi utilizată în scopul unor servicii 
religioase. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

253. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare, 
a staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna Dobromir”, cu suma de 
11.250 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
În cele 3 localităţi ale comunei Dobromir 
(Dobromir, Lespezi şi Văleni) nu există 
alimentare cu apă şi nici canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, act 
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populaţie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

254. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala de sport la Şcoala 
Generală Eforie Nord”, cu suma de 833 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului întrucât în 
prezent orele de educaţie fizică se desfăşoară într-
o sală aflată la 300 de metri de clădirea în care se 
află sălile de clasă.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

255. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 Capitolul Locuinte VII. 
Programul privind constructia de 
locuinte de serviciu, prin intermediul 
Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, conform 
prevederilor HG nr. 719/2016 pentru 
aprobarea Programului "Constructia de 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construirea unui bloc 
de locuinţe pentru personalul medical în oraşul 
Hârşova”, cu suma de 150 mii lei. 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
În vederea atragerii de medici specialişti la 
unitatea medicală din Hârșova, se impune 
construcţia unui bloc de locuinţe destinat 
acestora. De precizat e faptul că spitalul din 
localitate  deservește atât bolnavii din Hârșova cât 
și din localitățile limitrofe, pe o rază de 60 de km. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă al Guvernului. 
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locuinte de serviciu" 
 

256. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul naţional de construcţii de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanţa 16/2014 
j) Subprogramul Lucrări în primă 
urgenţă 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Cantina socială în 
comuna Mereni, judeţul Constanţa”, cu suma de 
900 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului deoarece 
se doreşte înlocuirea programului ”Cornul şi 
laptele” cu o masă caldă. De asemenea, se doreşte 
ca această cantină să fie folosită şi pentru a oferi 
o masă pe zi persoanelor din localitate care au o 
situaţie financiară precară.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, act 
normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

257. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Achiziţie utilaj 
deszăpezire şi curăţenie stradală în comuna 
Mereni”, cu suma de 225 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Motivaţia amendamentului 
Este necesară achiziţionarea unui utilaj de 
deszăpezire şi curăţenie stradală în comuna 
Mereni, deoarece localitatea nu dispune de un 
astfel de utilaj, iar autorităţile locale sunt nevoite 
să închirieze cu sume foarte mari atunci când le 
este necesar. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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 Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

258. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare, 
a staţiilor de tratare a apei potabile şi 
staţiilor de epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o 
populaţie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Introducerea în Anexa 3/15   a obiectivului de 
investiţii “Extindere reţea de apă potabilă în 
localitatea Mihai Viteazu şi înfiinţarea reţelei de 
apă potabilă în localitatea Sinoe ", cu suma de 
2.250 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară realizarea rețelei de apă potabilă în 
localitatea Sinoe, deoarece locuitorii nu 
beneficiază de apă potabilă. De asemenea, trebuie 
extinsă rețeaua de apă în localitatea Mihai 
Viteazu, pentru a elimina discrepanțele dintre 
locuitorii care beneficiază de apă curentă şi cei 
care nu au. Aceste investiții au un rol esențial în 
asigurarea unui trai minim decent și în eliminarea 
tuturor factorilor ce pot dăuna vieții populației 
prin consumul apei potabile necontrolată din 
punct de vedere bacteriologic.  
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investiţiilor finanţate din fonduri publice, act 
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normativ adoptat de Guvernul României la data 
de 18 ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial  
nr.62 din 25 ianuarie 2017. 
 

259. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Introducerea în Anexa 3/15  a obiectivului de 
investiţii "Realizare reţea de canalizare şi staţie 
de epurare în localităţile Mihai Viteazu şi Sinoe, 
judeţul Constanţa", cu suma de 7.128 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului Realizarea unui 
sistem de canalizare în localitățile Mihai Viteazu 
și Sinoe pentru apele menajere evacuate de la 
locuințe individuale, unități publice și sociale, 
unități culturale, școli, unități economice, este 
necesară în vederea creșterii gradului de confort 
al populației și reducerii poluării mediului 
cauzată de deversările de ape menajere. 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

260. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 

Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de 
investiţii „Sala de sport la Liceul I.C. Brătianu 
din comuna Nicolae Bălcescu”,cu suma de 850 
mii lei.   
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului întrucât în 
prezent elevii îşi desfăşoară ora de educaţie fizică 
în aer liber.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

261. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Canalizare în comuna Peştera”, cu suma de 
9.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Cei peste 3.500 de locuitori ai comunei Peştera nu 
dispun în momentul de faţă de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

262. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sală de sport în 
comuna Săcele, judeţul Constanţa”, cu suma de 
500 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
nu există o sală de sport în comuna Săcele, iar 
copiii nu pot desfăşura activităţi sportive.  
 
Sursa de finanţare: 
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PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

263. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Renovare dispensar 
comunal în Săcele”, cu suma de 90 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
dispensarul din comuna Săcele este într-o stare de 
degradare avansată, nemaifiind renovat de mai 
bine de 15 ani.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Național de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investițiilor finanțate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

264. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de 
investiţii ”Renovare dispensar medical”, cu suma 

Motivaţia amendamentului  
Comuna Seimeni a fost afectată de alunecări de 
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Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

de 150 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

teren, printre pagubele produse de acest fenomen 
fiind şi unul dintre pereţii dispensarului. Pentru ca 
activitatea medicală să se poată desfăşura, acesta 
trebuie reparat. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

265. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Asfaltare si canalizare 
Cartiere Dobrogea 1 şi Dobrogea 2 din 
Mangalia”, cu suma de 23.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului întrucât 
cele două cartiere ale Mangaliei nu dispun de 
canalizare şi nici nu sunt asfaltate. Copiii sunt 
obligaţi să străbată zilnic kilometri întregi, prin 
noroi, doar pentru a ajunge la şcoală. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
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populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

266. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construire sală de 
sport în Mangalia”cu suma de 8.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
există numeroase asociaţii sportive, cluburi cu 
caracter sportiv, în care sunt înscrişi sute de copii 
care nu îşi pot desfăşura activitatea, fiind nevoite 
să închirieze diverse spaţii, care nu sunt, de cele 
mai multe ori, utilate corespunzător.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

267. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 Capitolul Locuinte VII. 
Programul privind constructia de 
locuinte de serviciu, prin intermediul 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construire bloc de 
locuinţe pentru medici în Mangalia”, cu suma de 
10.000 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Se impune construirea unui bloc de locuinţe, cu 
regim de înălţime P+6, cu un număr de 28 de 
apartamente a câte 2 camere, pentru a se asigura 
prezenţa permanentă a medicilor care lucrează la 
spitalul din Mangalia. În prezent aceştia sunt 
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Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, conform 
prevederilor HG nr. 719/2016 pentru 
aprobarea Programului "Constructia de 
locuinte de serviciu" 
 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

nevoiţi să facă naveta spre localitatea de 
domiciliu, ceea ce duce la lipsa gărzilor pe timp 
de noapte şi imposibilitatea de a fi prezenţi în 
timp util în spital în cazul unor urgenţe. Mai mult, 
secţia de ginecologie funcţionează doar pe timpul 
zilei, astfel încât, în cazul unei naşteri în timpul 
nopţii gravida este nevoita să se deplaseze la 
Constanţa, ceea ce necesită timp şi poate pune în 
pericol viaţa nou-născutului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

268. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
b) Subprogramul „Regenerarea urbană a 
municipiilor si orașelor””; 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Achiziţionare 
autobuze transport urban”, cu suma de 10.800 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Municipiul Mangalia nu dispune de un număr 
suficient de microbuze care să asigure transportul 
cetăţenilor pe raza municipiului şi a staţiunilor. 
Pentru ca transportul local să acopere toate rutele 
şi pentru ca timpul de aşteptare al călătorilor să 
fie redus, este nevoie de încă 20 de autobuze.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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 Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

269. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construcţie  sediu administrativ parter, cu loc 
de joacă pentru copii şi împrejmuire sat Palazu 
Mic, comuna Mihail Kogălniceanu”,  cu suma de 
503 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Lipsa unui spaţiu administrativ în satul Palazu 
Mic, comuna Mihail Kogălniceanu, îngreunează 
relaţia cetăţenilor cu autorităţile locale. De 
asemenea, în sat nu există nici un loc de joacă 
pentru copii, deşi numărul acestora este destul de 
consistent. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
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270. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Reparaţii şi extindere sediu Primărie comuna 
Mihail Kogălniceanu”, cu suma de 2.796,561 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Sediul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu a 
fost construit în anul 1952 şi de atunci nu a mai 
fost nici consolidat, nici extins. Din cauza 
degradării clădirii, este nevoie urgentă de lucrări 
de consolidare, extindere şi renovare, aşa încât 
activitatea instituţiei să poată fi desfăşurată în 
condiţii decente şi sigure pentru cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

271. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului 
”Branşamente de apă şi racorduri, comuna 
Mihail Kogălniceanu”, cu suma de 1.300 mii lei. 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
În comuna Mihail Kogălniceanu există reţea de 
apă, însă nu poate fi folosită din lipsa 
branşamentelor şi a racordurilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală în 
perioada 2017-2020,  în conformitate cu 
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apă și canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” 
– aprobat prin Legea nr. 224/2007 

prevederile OUG nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea 
investițiilor finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 ianuarie 
2017, publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

272. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
b) Subprogramul „Regenerarea urbană a 
municipiilor si orașelor””; 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construcţie grădiniţă 
în oraşul Negru Vodă”, cu suma de 1.440 mii lei. 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Negru Vodă are o populaţie de 
aproximativ 6000 de locuitori, însă comunitatea 
se confruntă cu problema lipsei unei grădiniţe cu 
program prelungit.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020,  în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, act normativ adoptat de 
Guvernul României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
 

273. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 Capitolul Locuinte  
Program privind Reabilitarea termica a 
unor bocuri de locuinte in condominii 

Se propune alocarea sumei de 250.500 mii lei 
pentru reabilitarea termică a clădirilor din 
municipiul Vaslui, Bârlad şi Huşi, precum şi din 
oraşele Negreşti şi Murgeni, judeţul Vaslui. 
 
Autor :  

Se solicita admiterea amendamentului deoarece la 
solicitările repetate ale cetăţenilor din aceste 
localităţi, primăriile respective nu au găsit resurse 
suficiente pentru executarea lucrărilor de 
reabilitare termică a clădirilor de locuinţe. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
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Bichineţ Corneliu , deputat PMP 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţtional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020. 

274. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură rutieră 
județeană; 
 

Se propune alocarea sumei de 175.000 mii lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor din 
oraşul Negreşti, judeţul Vaslui 
 
 
 
Autor :  
Bichineţ Corneliu , deputat PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului deoarece 
condiţiile de trafic din localitate şi satele arondate 
impun de urgenţă această investiţie. 
 
Sursa de finantare: din bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţtional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020. 

275. Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 01/Grupa51/ 
Titlul VI /Art.01/Alin.01 

 Se alocă 5 404 mii lei pentru realizarea canalizării 
în satul Plugova, comuna Mehadia, județ Caraș-
Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru realizarea canalizării 
în satul Plugova, comuna Mehadia, județ Caraș-
Severin. 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului, Anexa 2, Capitolul 5001, 
Grupa 50, Titlul V. 
 

276. Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 01/Grupa51/ 
Titlul VI /Art.01/Alin.01 

Se alocă 7 206 mii lei pentru construcția unei stații 
de epurare în satul Mehadia, comuna Mehadia, 
județ Caraș-Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru construcția unei stații 
de epurare în satul Mehadia, comuna Mehadia, 
județ Caraș-Severin. 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului, Anexa 2, Capitolul 5001, 
Grupa 50, Titlul V. 
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277. Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 01/Grupa51/ 
Titlul VI /Art.01/Alin.01 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 1 
000 mii lei pentru lucrări de asfaltare străzi în satul 
Borlovenii Vechi, comuna Prigor, județ Caraș-
Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru asfaltarea străzilor din 
satul Borlovenii Vechi, comuna Prigor, județ 
Caraș-Severin. 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului, Anexa 2, Capitolul 5001, 
Grupa 50, Titlul V. 

278. Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 01/Grupa51/ 
Titlul VI /Art.01/Alin.01 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
500 mii lei pentru modernizarea podului de peste 
râul Nera, din satul Borlovenii Vechi, comuna 
Prigor, județ Caraș-Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Suma este necesară pentru modernizarea podului 
de peste râul Nera, din satul Borlovenii Vechi, 
comuna Prigor, județ Caraș-Severin. 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, Anexa 3/15, Cap. 5001/ 
Grupa 20/ Titlul II/ Art.01/ Alin.30 

279. Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01  obiectul de 
investiţii „Modernizare iluminat public stradal”, 
cu suma de 1.500 mii lei pentru comuna Grozeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Investiţia este necesară în vederea realizării 
obiectivului nou de investiţii pentru serviciul de 
iluminat al comunei  
 
 
Sursa de finanțare:Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului General al Guvernului 

280. Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

 
 
 

Se introduce în Anexa nr. 3/15/01 obiectivul de 
investiţii „Construire şi dotare Casă de cultură” cu 
o valoare de 2.250 mii lei, pentru comuna Grozeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Deputat Petru Movila 

Continuarea lucrărilor la acest obiectiv de 
investiţii se justifică prin necesitatea existenţei 
unui spaţiu adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă natură, la 
nivelul comunei 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
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 Grupul PMP Secretariatului General al Guvernului 
 

281. Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de 
investiţii „Construire locuinţe pentru tineri, 
destinate închirierii, pentru specialişti din 
sănătate – Zona Grădinari A, etapa I” cu suma 
de 6.565 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

Cunoscut drept centru universitar de prestigiu în 
România, Iaşul este un pol de formare 
educaţională pentru foarte mulţi tineri din 
judeţele Moldovei. 
Prin HCL 379/29.11.2016 s-a aprobat Studiul de 
prefezabilitate pentru obiectivul menţionat. Actul 
administrativ a fost comunicat Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe fără un răspuns pozitiv până la 
acest moment 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului General al Guvernului 
 

282. Anexa nr. 3 / 15 / 01 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene 

 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de 
investiţii „Construire locuinte colective in zona 
Gradinari” cu suma de 65.559 mii lei, Municipiul 
Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

Suma necesară pentru construirea a 288 unităţi 
locative. Proiectul a trecut deja de prima etapă, 
fiind deja aprobaţi indicatorii tehnico-economici 
prin HCL253/29.09.2016 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului General al Guvernului 
 

283. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15  
Capitolul 6 POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIŢIILOR PUBLICE 
Subcapitolul  
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAŢIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
construirea Mânastirii Ortodoxe “Sf. Ilie”, din 
oraşul Dragomireşti, Judeţul Maramureş 
 
Autor :  
Todoran Adrian Mihăiţă, deputat PMP 
 

Se solicită admiterea amendamentului întrucât  
Mânastirea din lemn aflată în construcţie riscă să 
fie compromisă din cauza lipsei finanţării pentru 
a fi acoperită cu şindrilă. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, 
prin implementarea etapei a II-a a Programului 
Naţtional de Dezvoltare Locală în perioada 2017-
2020, în conformitate cu prevederile OUG 
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Subprogramul a)” modernizarea satului 
românesc” 

nr.6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate 
din fonduri publice, adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial nr,62 din 25 ianuarie 2017. 
 

284. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

 

Se majorează cu suma de 3.200 mii lei Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației  
Publice si Fondurilor Europene pentru “Schimbare 
destinație si finalizare clădire cu destinația noua: 
școala clasele 0-IV”  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului În vederea continuării 
lucrărilor la construcția începuta in 1999 având ca 
destinație “Grădinița cu 8 grupe”, cu posibilitatea 
schimbării de destinație, in “Școala pentru clasele 
0-IV”, ținând cont de situația actuală a acestei 
clădiri, respectiv: 
- lucrările au demarat in 1999, clădirea nu s-a 
finalizat din lipsa de fonduri/nealocare bugetară 
guvernamentală 
- situația de pe teren care atestă faptul că această 
clădire nu este finalizată, in urma unei expertize 
tehnice întocmite in anul 2016, relevându-se 
oportunitatea transformării in scoală clasele 0-IV 
- s-a întocmit o noua documentație in anul 2016, 
in vederea finalizării clădirii cu destinație școală, 
dotării acesteia, împrejmuirii si amenajării curții 
interioare a școlii, 
este imperios necesar alocarea sumei de 3.200 
mii lei pentru obiectivul de investiții “Schimbare 
destinație și finalizare clădire cu destinația nouă: 
scoală clasele 0-IV”. 
În cazul nefinanțării obiectivului sumele cheltuite 
până in acest moment de către Guvern (respectiv 
3.400 mii se vor pierde). 
De asemenea, mai mult de 300 de elevi învață în 
condiții improprii, in clădiri cu grad de uzură avansat 
(internat liceu). 
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Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la creditele de 
angajament a sumei de 3.200,00 lei  prevăzute a fi 
utilizate  pentru încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale pentru finanțarea de 
către acestea a obiective de investiții privind 
reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ – 
preuniversitar. 
 

285. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  
 

Se majorează cu suma de 1.870 mii lei Bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației  
Publice și Fondurilor Europene pentru “Proiect 
integrat Cipău - Obiect 2: Construire Cămin 
Cultural Cipău, împrejmuire si amenajare loc de 
joaca pentru copii” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului: Suma este necesară 
pentru regenerarea şi dezvoltarea comunităților locale, 
valorificarea sustenabilă a patrimoniului natural şi 
cultural în Cipău - Mureș, respectiv construirea unui 
Cămin cultural, împrejmuire si amenajare loc de joaca 
– prevăzute prin proiect. Indicatorii economici au fost 
aprobați încă din anul 2016, în cazul nefinanțării 
obiectivului sumele cheltuite până in acest moment se 
vor pierde. 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la creditele de 
angajament a sumei de 1.870 mii lei  prevăzute a fi 
utilizate  pentru încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale prin PNDL 
(subprogramul așezăminte culturale) 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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286. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  
 

Se majorează cu suma de 1.725 mii lei Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației  
Publice si Fondurilor Europene pentru “Extindere 
rețea de canalizare ape uzate menajere Cartier M. 
Eminescu Nou, oraș Iernut” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului: Suma este necesară 
pentru creșterea calității vieții cetățenilor, prin 
îmbunătățirea apei de suprafața si subterana prin 
stoparea evacuării directe a apelor uzate, precum și  
reducerea semnificativa a poluării apei freatice și a 
apei de suprafața în zona - cartier M Eminescu, oraș 
Iernut - Mureș. Exista SF si PT-  în cazul nefinanțării 
obiectivului sumele cheltuite până in acest moment se 
vor pierde. 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la creditele de 
angajament a sumei de 1.725 mii lei  prevăzute a fi 
utilizate  pentru încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale pentru finanțarea de 
către acestea pentru infrastructura tehnico-edilitara - 
alimentare cu apa si canalizare, si/sau prin programul 
„Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a 
apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o populație de până la 50.000 de 
locuitori” 
 

287. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  
 

Se majorează cu suma de 7.000 mii lei Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației  
Publice si Fondurilor Europene pentru “Construcția 
de locuințe sociale pentru comunitățile de rromi” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului : Se va îmbunătăți 
accesul persoanelor de etnie romă la o locuință 
decentă și la servicii publice de tip apă, electricitate, 
canalizare și sisteme de încălzire. Exista peste 40 de 
familii, cu un total de 82 de copii care locuiesc în 
condiții inadecvate pe un teren privat, și care au fost 
înștiințații de existenta unui ordin de evacuare. 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
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creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la creditele de 
angajament a sumei de 7.000 mii lei  prevăzute a fi 
utilizate  pentru încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale pentru finanțarea de 
către acestea a infrastructurii sociale-locuințe. 
 
 

288. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  
 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - Transferuri către instituții publice 
cu suma 356 mii lei către școala gimnaziala Iernut – 
Mureș, pentru realizarea unui teren multifuncțional de 
sport pentru Școala Gimnaziala Iernut. 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 

Motivația amendamentului: 
La Școala Gimnazială Iernut există peste 600 de elevi 
care nu dispun de teren de sport, sau sala de sport, in 
condițiile în care orele de sport sunt extrem de 
importante pentru tineretul nostru. Astfel, este foarte 
important să se asigure condiții normale de 
desfășurare a orelor de sport, realizarea unui teren 
multifuncțional de sport fiind imperios necesară. 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice cu suma 356 mii lei către Școala 
Gimnaziala Iernut - Mureș, pentru realizarea unui 
teren multifuncțional de sport pentru Școala 
Gimnaziala Iernut.  
Supunem atenției comisiei analiza unei alternative la 
sursa de finanțare, respectiv, diminuarea cu suma de 
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356 mii lei a bugetului Ministerului Finanțelor 
Publice, Anexa nr.3/16 de la capitolul 51.01 
„Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 20 
„Bunuri și servicii”, articol 01 „Bunuri și servicii”,  
alineatul 30 „Alte bunuri si servicii pentru  
întreținere si funcționare”si suplimentarea Anexei 
3/15/2  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fondurilor Europene la 
creditele de angajament cu suma de 356 mii lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru încheierea de contracte 
multianuale cu unitățile administrativ teritoriale pentru 
finanțarea de către acestea a obiective de investiții 
privind reabilitarea /modernizarea unităților de 
învățământ – preuniversitar 
 

289. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
 
„Programul prioritar național pentru 
construirea de sedii pentru așezăminte 
culturale în localitățile unde nu există 
asemenea instituții, precum și pentru 
reabilitarea, modernizarea și dotarea și 
finalizarea lucrărilor de construcție a 
așezămintelor culturale de drept public, 
din mediul rural și mic urban”. 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - Transferuri către instituții publice 
cu suma de 2.714 mii lei cu destinația Finanțarea 
obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, 
dotare și extindere Casa de Cultură oraș Sărmașu, 
județul Mureș”  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere faptul că Primăria orașului Sărmașu a 
depus în anul 2008 pentru sesiunea din anul 2009 
Studiul de fezabilitate pentru proiectul menționat, 
acesta fiind aprobat printre cele 88 de obiective 
de investiții. Urmare a acestei selecţii s-a solicitat 
completarea dosarului cu expertiza energetică şi 
de rezistenţă a imobilului. În anul 2010 am depus 
la C.N.I – S.A. sub nr. 9559/15.09.2010 Studiul 
de fezabilitate reactualizat conform cerinţelor şi 
temei de proiectare, acesta fiind declarat eligibil, 
fiind încadrat în lista sinteză a obiectivelor din 
programul național. În anul 2015 am depus la 
dosar reactualizate expertizele care erau expirate 
(energetică și de rezistență). În anul 2016 am 
reactualizat documentația (Studiul de fezabilitate) 
conform cerințelor din adresa nr. 
12.283/19.08.2016 a C.N.I. – Compania 
Națională de Investiții București. 
 Conform devizului general aprobat sursa de 
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finanțare este: 
- 2.163 mii lei bugetul de stat 

551 mii lei bugetul local 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor de angajament aferente anilor 
anteriori şi modificarea creditelor de angajament 
aferente anului curent, cu încadrarea în valoarea 
totală aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. (2) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare si 
suplimentarea la Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 
Articolul 01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației publice - Transferuri curente 
- Transferuri către instituții publice 
 

290. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
 
OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - Transferuri către instituții publice 
cu suma de 2.950 mii lei Finanțare pentru 
finalizarea obiectivului de investiții „Modernizare 
și asfaltare străzi în orașul Sărmașu și localitățile 
componente”  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere următoarele: 
-  Proiectul îşi propune îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei, bunurilor şi serviciilor în oraşul 
Sărmaşu ca urmare a reabilitării şi modernizării 
Străzilor care fac legătura cu DJ.151. 

faptul că în decurs de 2 ani am finanțat din 
bugetul local și dintr-un contract de credit intern 
demararea acestei investiții, care s-a excutat în 
procent de 71,83 %.  Pentru finalizarea lucrărilor 
începute  este necesară suma menționată. 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
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500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice 
 

291. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - Transferuri către instituții publice 
cu suma de 3.679 mii lei Finanțare pentru 
finalizarea obiectivului de investiții Finanțare 
pentru finalizarea obiectivului de investiții 
„Modernizarea Drumului Comunal DC 104” Balda 
- Vișinelu  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere: 
Acest proiect a fost depus în anul 2010 la MDRT 
la subprogramul Drumuri de interes local – 
reabilitare modernizare și asfaltare, dar nu s-a 
obținut finanțare. 

- Prin modernizarea acestui drum se va 
evita aglomerarea circulaţiei pe DJ.151 şi 
DN16 în sensul că acest drum va fi un drum 
ocolitor şi va scurta distanţa între localităţi şi în 
special pentru ruta Sărmaşu Cluj Napoca cu 
aproximativ 22 km, acest drum comunal face 
legătura între loc. de reședință Sărmașu și 
localitățile aparținătoare Balda și Vișinelu, 
având o lungime de 5 km. 

faptul că în cursul anului 2016 am finanțat din 
bugetul local această investiție, care s-a executat 
un procent de  13,06%. Pentru finalizarea 
lucrărilor începute  este necesară suma 
menționată. 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
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baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice. 

292. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
 
OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - Transferuri către instituții publice 
cu suma de 8.097 mii lei Finanțarea obiectivului de 
investiții „Modernizarea Drumului Comunal  DC 
103 com. Sărmașu jud. Mureș” 
  
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 

Se propune admiterea amendamentului având în 
vedere următoarele: 

- Acest proiect a fost depus în anul 2010 la 
MDRT la subprogramul Drumuri de interes 
local – reabilitare modernizare și asfaltare, dar 
nu s-a obținut finanțare.  

- Drumul propus pentru modernizare are un 
sistem  rutier și caracteristici geometrice care nu 
corespund categoriei de drum respectiv, D.C. 

Acest drum pornește din DJ 151 din orașul 
Sărmașu, traversează loc. Moruț, îndreptându-se 
spre loc. Tușin și se termină la limita com. 
Sânpetru de Câmpie, jud. Mureș, având o 
lungime de 4,5 km. 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice 
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293. Anexa 3/15/2  

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
 
OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - Transferuri către instituții publice 
cu suma de  2.500 mii lei pentru introducerea 
obiectivului de investiții ”Asfaltare strada Fântânel 
si strada Pârâul Bisericii în comuna Lunca 
Bradului, Județul Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 
 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent Străzile Fântânel și Pârâul 
Bisericii sunt amenajate printr-o pietruire. 
Dispozitivele de evacuarea apelor meteorice sunt 
subdimensionate și insuficiente ca număr. 
Lucrările de modernizare vor asigura parcurgerea 
străzilor proiectate în condiții de siguranță și 
confort sporit. 
Prin executarea lucrărilor propuse în prezenta 
documentație se vor obține următoarele avantaje 
tehnico – economice: reducerea cheltuielilor de 
exploatarea a autovehiculelor și mărirea 
siguranței și confortului participanților la trafic. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 iar achiziția de 
lucrări este in desfășurare din decembrie 2016 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice 
 

294. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 
Grupa/Titlul 51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 
administrației publice -  
Transferuri curente - Transferuri către instituții publice 
cu suma de 950 mii lei pentru introducerea 

Motivația amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât clădirea în care funcționează primăria a 
fost retrocedată, iar instituția nu deține un alt 
spațiu în care să își desfășoare, în condiții 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

obiectivului de investiții ”Amenajare clădire 
administrativa în comuna Lunca Bradului, Județul 
Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 
 

normale, conform normativelor, activitatea 
administrativă a primăriei, s-a decis amenajarea 
unor spații corespunzătoare într-o clădire 
achiziționată, situată în Lunca Bradului, la nr. 
178A. În momentul actual, structura de rezistență 
este realizată aproape în întregime.  
Clădirea nu este dotată cu instalații electrice și de 
încălzire. La instalațiile sanitare s-au montat doar 
câteva țevi de scurgere și s-a realizat partea de 
ieșire din clădire. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 iar achiziția de 
lucrări este in desfășurare din decembrie 2016 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice 
 

295. 03/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se suplimentează Bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice si Fonduri 
Europene cu suma de 1.000 mii lei cu destinația 
„Reabilitare poduri, podețe și străzi interioare din 
comuna Daneș  – jud. Mureș  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent unele dintre drumuri sunt in 
continuare de pământ. 
 
Sursa de finanțare: 
Suma se asigura din diminuarea creditelor de 
angajament din anii anteriori, virări de credite 
bugetare, transferuri, cf. Legii 2015/2001 legea 
administrației publice locale   

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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296. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se introduce in anexa  a obiectivului de investiții 
„Modernizare si extindere rețea cu apa si înființare 
rețea de canalizare menajera in comuna Suseni, 
Județul Mureș,”cu suma de  1.864 mii lei  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului: 
 Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât suma reprezintă valoarea cofinanțării de 
la bugetul local al comunei SUSENI  pentru anul 
2017. Proiectului menționat este in valoare de 
8.068.534 lei si este finanțat prin PNDR, iar suma 
solicitata nu poate fi asigurata din bugetul local al 
comunei Suseni, iar in cazul nefinanțării 
obiectivului, exista riscul de a se pierde finanțarea 
acestui proiect 
 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice 
 

297. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se introduce in anexa  a obiectivului de investiții 
”Înfiinţare sistem de distribuţie apă potabilă în Sat 
Grindeni, Comuna Cheţani, Judeţul Mureş” cu 
suma de  – 4.096. mii lei.  
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului: 
Este necesara extinderea rețelei de distribuție a 
apei potabile pentru a crea condiții civilizate de 
trai pentru toți locuitorii comunei Chețani. 
 
Sursa de finanțare – din fondurile PNDL 

298. 03/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice si Fonduri 
Europene 

Se suplimentează Bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice si Fonduri 
Europene cu suma de 104 mii lei cu destinația 
Achiziționarea unei autospeciale de pompieri la 
Comuna Hodac jud. Mureș 

Motivația amendamentului: 
La sfârșitul anului 2016-inceputul anului 2017 
comuna Hodac s-a confruntat cu mai multe 
incendii de locuința. Distanta mare pana la prima 
unitate de Pompieri justifica necesitatea 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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Autor: 
Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 

achiziționării unei autospeciale. 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – 
Titlul VI transferuri între unităţi ale administrației 
publice - Transferuri curente - Transferuri către 
instituții publice 
 

299. Anexa 3/15/2  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei cu 
destinația Reabilitare Drum Comunal 65 Grui – 
Buciumeni, oraș Budești județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict necesară 
colectivității locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă aflat la dispoziția 
guvernului (Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 Titlul 
V) cu suma de 1.000 mii lei 
 

300. Anexa 3/15/2  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează cu suma de 15.000 mii lei cu 
destinația Extindere rețea apă-canal, oraș Budești 
județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict necesară 
colectivității locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse financiare pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă aflat la dispoziția 
guvernului (Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 Titlul 
V) cu suma de 15.000 mii lei 
 

301. Anexa 3/15/2  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 

Se suplimentează cu suma de 10.000 mii lei cu 
destinația Reabilitare 8 km de drum, oraș Budești 
județ Călărași 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict necesară 
colectivității locale, autoritatea locală 
nedispunând de surse financiare pentru aceasta  
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administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Sursa de finanțare: 
diminuarea fondului de rezervă aflat la dispoziția 
guvernului (Anexa 2 capitol 5001 grupa 50 Titlul 
V) cu suma de 10.000 mii lei 
 

302. Anexa 3/15 Se alocă suma de 18.585 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „Modernizare DJ 709 şi DJ 792C 
Arad - Pâncota - Buteni (61,1 km)” aflat în 
administrarea Consiliului Județean Arad. 
 
Autor: Dep. Sergiu Vlad, USR 
 

Respectivul drum se află într-o stare de degradare 
avansată. De-a lungul timpului au avut loc multe 
accidente, soldate cu victime, drumul făcând 
legătura dintre Municipiul Arad cu Șiria-Pâncota-
Târnova-Buteni.  
Reabilitarea tronsonului ar contribui la 
îmbunătățirea parametrilor relevanți – cum ar fi 
creșterea vitezei de deplasare, siguranța rutieră, 
portanța – dar și la punerea în valoare a 
potențialului turistic al zonei. 
Drumurile județene în cauză DJ 709 și DJ 792C 
fac legătura cu reţelele de transport european 
(TEN-T). 
Suma de 18.585 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „Modernizare DJ 709 şi DJ 792C 
Arad - Pâncota - Buteni (61,1 km)” aflat în 
administrarea Consiliului Județean Arad, 
reprezintă 13% pentru acoperirea cofinanțării de 
la Bugetul de Stat, în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 
- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională și locală. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
 

303. Legea bugetului de stat pe anul 2017, 
Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul Dezvoltării 

Se propune diminuarea bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene – 
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Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Fondurilor Europene – Titlul IV „Subvenții” cu 
suma de 180 mii lei. 
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 ale Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene. 
  
Autor: Sen. Vlad Alexandrescu, USR  

Titlul IV „Subvenții” se diminuează cu suma de 
180 mii lei, ca urmare a amendamentului de 
suplimentare a bugetului Ministerului Culturii și 
Identității Naționale cu respectiva sumă pentru 
informatizare și gestiunea electronică a 
documentelor. 
  
Sursa de finanțare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene – Titlul IV 
„Subvenții” 

304. Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune diminuarea bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Titlul IV „Subvenții” cu 
suma de 5.000 mii lei. 
  
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 ale Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene. 
  
Autor: Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

Bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene – 
Titlul IV „Subvenții” se diminuează cu suma de 
5.000 mii lei, ca urmare a amendamentului de 
suplimentare a bugetului Ministerului Culturii și 
Identității Naționale cu respectiva suma pentru 
serviciile publice deconcentrate ale MCIN. 
  
Sursa de finanțare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene – Titlul IV 
„Subvenții” 
 

305. Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Titlul „Programului anual de acțiuni pe anul 2015 
privind proiectarea și execuția lucrărilor de 
intervenție pentru reducerea riscului seismic la 
construcțiile cu destinația de locuință multietajate, 
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I 
de risc seismic și care prezintă pericol public” se 
modifică în „Programului anual de acțiuni privind 
proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție 
pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu 
destinația de locuință multietajate, încadrate prin 

Bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene nu 
include explicitarea alocată acestui program 
prioritar în sinteza programelor finanțate sau într-
o fișă a programului. 
  
O finanțare de 25.000 mii lei apare în descrierea 
programului adoptat prin Legea nr. 339/2015 a 
bugetului de stat pe anul 2016. 
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raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic 
și care prezintă pericol public”. 
  
Descrierea „Programului anual de acțiuni privind 
proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție 
pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu 
destinația de locuință multietajate, încadrate prin 
raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic 
și care prezintă pericol public” din  „Documentul 
sinteză privind prioritățile strategice pe termen 
mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru 
anul 2017 și perspectiva 2018-2020” de la pag. 25 a 
Anexei nr. 3 / 15 se completează cu următoarele 
fraze: 
  
„Pentru anul 2017 suma propusă este de 35.000 mii 
lei. Cel puțin 10.000 mii lei se vor utiliza pentru 
imobile monument istoric sau care găzduiesc și 
instituții de cultură.” 
  
Autor: Sen. Vlad Alexandrescu, USR 
 

Sursa de finanțare: Nu are impact 
asupra proiectului bugetului de stat, este o 
detaliere a acestuia, necesară având în vedere 
absența fișei programului din Anexa nr. 3 / 15. 

306. Anexa nr. 3 / 15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune alocarea din bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene a sumei de 25.000 mii lei 
pentru „Programul de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de amenajare a teritoriului și 
urbanism pentru zonele cu monumente istorice care 
fac parte din Lista patrimoniului mondial” prin 
diminuarea respectivei sume din Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 
  
În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2017 ale Ministerului Dezvoltării 

Potrivit HG nr. 738 / 2008 privind stabilirea 
măsurilor necesare în vederea finanțării, 
elaborării și actualizării documentațiilor de 
amenajare a teritoriului și urbanism pentru zonele 
cu monumente istorice care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene finanțează „Programul de elaborare și 
actualizare a documentațiilor de amenajare a 
teritoriului și urbanism pentru zonele cu 
monumente istorice care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial” de la capitolul 
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Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene. 
  
Autor: Sen. Vlad Alexandrescu, USR 

70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică". 
Bugetul MDRAPFE pe anul 2017 nu amintește 
existența acestui program. De-a lungul timpului, 
Ministerul Dezvoltării a investit în realizarea mai 
multor documentații de urbanism pentru situri 
protejate prin includerea în Lista patrimoniului 
mondial UNESCO care nu au fost finalizate. Este 
necesară elaborarea etapelor de finalizare a 
documentațiilor de urbanism și aprobarea lor 
astfel încât siturile UNESCO să poată fi protejate 
în mod corespunzător. 
  
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, capitolul 70.01 "Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică". 
 

307. Anexa nr. 3 / 15 / 29 Alocare a 23.107,2 mii lei pentru proiectul de 
“Reabilitare Spitalul Clinic județean de Urgență 
Brașov”.  
 
Autor: Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

Spitalul județean de urgență Brasov deserveste a 
patra aglomerare metropolitana din țară, cu o 
populatie de peste 450 mii de locuitori, astfel ca 
este necesara modernizarea acestuia pentru 
imbunatatirea calitatilor servicilor oferite catre 
cetateni si pentru sporirea capacitatii. Acest 
obiectiv complex de investiții este compus din: 
“Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Brașov - Corp B)” cu un 
TOTAL GENERAL de: 23.107,2 mii lei și 
“Consolidare şi reamenajare a Spitalului Clinic de 
Urgenţă Braşov PAVILION CENTRAL - 
Intervenţii Aripa A(inclusiv Corp Recepţie) şi 
accese Aripa B” cu un TOTAL GENERAL de: 
1.632,16 mii lei. Primul obiectiv are lucrarea deja 
contractată de către CJBV iar strategia 
administrației locale județene este de a preda 
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această lucrare către CNI/ MDRAPFE. Obiectivul 
a fost aprobat de Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice prin Ordinul 
385/27.12.2016 si in consecinta ii trebuie alocata 
finantare in bugetul pe anul 2017.  
Sursa de finanțare: Alocarea de finantare din 
cadrul “Programului national de constructii de 
interes public sau social derulat in baza la OG nr. 
25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale 
de Investitii "C.N.I”, subprogramul “Unități 
sanitare din mediul urban”. Nu are impact 
bugetar.  
 

308. Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 – 
Anexa nr. 3 / 15 / 02 
Capitolul 50.01- CHELTUIELI - 
BUGET DE STAT, Paragraf 40- 
TITLUL IV SUBVENȚII, Articol 02- 
Transferuri de capital, Alineat 04-
Programul pentru construcții de locuințe 
și săli de sport   

Alocarea a 20.000 mii lei pentru terenuri și locuințe 
sociale pentru a începe desegregarea ghetoului Pata 
Rât, din Cluj-Napoca.  

 
Autor: Dep. Adrian-Octavian Dohotaru, USR 

Pata Rât este unul dintre cele mai mari ghetouri 
din România, aflat într-o zonă poluată, în preajma 
unei rampe de gunoi. Peste 1.500 de oameni 
trăiesc precar, majoritatea în condiții informale. 
Potrivit statisticilor PNUD, 42% dintre rezidenți 
au fost evacuați forțat de autoritățile locale. Cum 
30% dintre romi la nivel național trăiesc informal, 
o intervenție de urgență într-o locație cu 
concentrare mare de locuire informală, oferă un 
model de intervenție bazat pe principiul „housing 
first” pentru alte așezări informale (peste 2000, 
potrivit ISPMN). 
 
Sursa de finanţare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, la 
capitolul 50.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 
38, ”Programul Național de Dezvoltare Locală” 
cu suma de 20.000 mii lei. 
 
Destinaţia: Se suplimentează cu 20.000 mii lei 
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Capitolul 50.01- CHELTUIELI - BUGET DE 
STAT, Paragraf 40- TITLUL IV SUBVENTII, 
Articol 02- Transferuri de capital, Alineat 04-
Programul pentru construcții de locuințe și săli de 
sport  
 

309. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
Subprogramul Așezăminte culturale 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 67.500 mii lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor la obiectivul “Casa de 
Cultură” din oraşul Întorsura Buzăului, judeţul 
Covasna.  
 
Autor:  
Gheorghe BACIU, senator PMP 
 

După mai mult de 20 de ani de la începerea 
construcției, obiectivul “Casa de Cultură” din 
oraşul Întorsura Buzăului, a rămas nefinalizat, 
fiind într-o continuă stare de degradare. 
Administrația locală nu dispune de sursele 
necesare continuării și finalizării lucrărilor la 
acest obiectiv deosebit de important pentru 
păstrarea identității comunității românești din 
județul Covasna. 
Odată ce va fi finalizat, activitatea cultural-
educativă a acestui obiectiv se adresează unei 
populații preponderent rurale. 
 
Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
67.500 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

310. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 9.221 mii lei pentru finanțarea 
lucrărilor de reabilitare și modernizarea Școlii 
Gimnaziale “Lucian Blaga”, Baia Mare, județul 
Maramureș. 

 

Sumele sunt necesare pentru 
Îmbunătățirea calității infrastructurii și a dotării 
școlilor din Baia Mare: 

 echipamente IT, conectare la internet;  
 dotare cu mobilier adecvat desfășurării 

activității școlare și de sport;  
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INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Autor:  
Ioan-Iustin Talpoș, senator PMP 

 crearea de facilități speciale pentru 
persoanele cu dezabilități;  

 înlocuirea instalației electrice (vechime 56 
de ani); 

 necesitatea unei săli de sport; 
 suport audio-vizual pentru lecțiile de 

specialitate; 
 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
9.221 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 

nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

 
311. Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 6.743 mii lei pentru finanțarea 
lucrărilor de modernizare a rețelei de drumuri de 
interes local în Comuna Repedea, Județul 
Maramureș. 
 

Autor: Ioan-Iustin Talpoș, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
6.743 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

312. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 17.800 mii lei pentru finanțarea 
lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare în Petrova 
și Crasna Vișeului, Județul Maramureș. 
 
 Autor:  
Ioan-Iustin Talpoș, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
17.800 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
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313. Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 10.138,412 mii lei  pentru finanțarea 
lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes 
local – sat Cochirleanca, Roşioru şi Boboc, 
Comuna Cochirleanca, Judeţul Buzău.  
 
Autor: Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP  

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de
civilizaţie în acest spaţiu. 
Program PNDL 2017. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
10.138,412 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

314. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 9.381 mii lei  pentru finanțarea 
obiectivului de investiţii ‚Modernizare DC 2 
Nicoleşti-Vâlcele’, comuna Puieşti, Judeţul Buzău.  
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
Este vorba de km0+000-8+760. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare : Diminuarea cu suma de 
9.381 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE – ACŢIUNI GENERALE 

315. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 44.531 mii lei pentru  realizarea 
obiectivului de investiţii „Reţea publică de 
canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de 
epurare în comuna Puieşti, Judeţul Buzău”.  
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP  

Sumele sunt necesare pentru creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu, pentru ca locuitorii 
comunei să beneficieze de apă potabilă. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
44.531  mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
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316. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 80.000 mii lei pentru  obiectivul de 
investiţii "Reabilitare Colegiul Naţional 
Mihai Eminescu", municipiul Buzău, judeţul 
Buzău.  
 
Autor: Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP 

Valoarea integrală a proiectului se ridică la 
aproximativ 180.000 mii lei. 
Documentaţia pentru avizarea lucrării de abilitare  
"Reabilitare Colegiul Naţional 
Mihai Eminescu" a fost bugetată pentru anul 2016 
de la bugetul Primăriei Buzău şi tot Primăria a 
alocat deja bani pentru lucrări de urgenţă. 
Clădirea acestui prestigios liceu datează din 1931 
şi este inclus în clasa B a monumentelor istorice, 
prin urmare, pentru reabilitarea clădirii este 
nevoie de o expertiză avizată de Ministerul 
Culturii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
80.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

317. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 45.000 mii lei pentru  realizarea 
obiectivului de investiţii „Reţea publică de 
canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de 
epurare în comuna Ghergheasa, Judeţul Buzău”.  
 
Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP  

Sumele sunt necesare pentru creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu, pentru ca locuitorii 
comunei să beneficieze de apă potabilă. 
Program în derulare. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
44.531  mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

318. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 12.000 mii lei  pentru finanțarea 
lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes 
local, Comuna Ghergheasa, Judeţul Buzău.  
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Program PNDL 2017. 
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grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Autor:  
Dorin-Valeriu Bădulescu, senator PMP  

Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
12.000  mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

319. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 800 mii lei  pentru ,,modernizarea  
sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei 
Călinești, Județul Maramureș”.  
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP  

 

Proiectul de mai sus a fost depus la MDRAP 
pentru finanțare în anii 2015 și 2016 dar nu a 
primit finanțare. 
Sistemul de alimentare cu apă a comunei 
Călinești  este sistat din luna februarie 2015 de 
către DSP Maramureș  datorită faptului că în 
proiect nu a fost prinsă treapta de coagulare - 
floculare a apei. 
Suplimentarea sursei de alimentare cu apă se face 
prin 2 foraje pentru explorare-exploatare la 
adâncimea de 220  ML,  în  localitatea Călinești, 
stația de pompare apă  şi 2 foraje pentru explorare 
– exploatare la adâncimea de 250  ML, în 
localitatea Văleni, comuna  Călinești, stația de 
pompare apă. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de  
800 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

320. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.000 mii lei pentru ,,construire  
sediu nou al Primăriei Comunei Călinești, 
Județul  Maramureș”. 

 
Autor: Severica-Rodica Covaciu, senator PMP  

 

Descriere proiect: Actualul sediu al primăriei 
Călinești este construit din anul 1960 având o 
vechime de peste 55 de ani. Sediul vechi al 
primăriei nu mai corespunde din punct de vedere 
funcțional și al siguranței de exploatare. 
Proiectul este în curs de derulare. Trebuie să 
menţionăm că suma investită până în prezent, 
respectiv 2.510 mii lei, sume alocate din fondurile 
proprii, se va pierde în cazul în care nu vor fi 
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Dezvoltare Locală alocate sumele cerute prin amendament.  
Valoare totală a proiectul se ridică la 3.156 mii 
lei. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de  
1.000 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE  
 

321. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 3.188 mii lei pentru „modernizare 
drumuri comunale in Comuna Călineşti, Judeţul 
Maramureş”. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Primăria Călineşti nu dispune de resursele 
financiare necesare finanțării proiectului. 
Proiectul presupune asfaltarea ulițelor din 
localitatea Călinești cu următoarele capacități 
fizice: lungime=4,93km, lăţime  parte 
carosabila=2,75-4,5m, BA 16-17.236 mp, 
BADPC 20 -2352 t  
Valoare totală:6.454 mii lei 
Plăți la 31.12.2016: 266 mii lei 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
3.188 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

322. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 800.000 mii lei pentru „reparaţii 
capitale la clădirea Şcolii Gimnazială Nr.1 din 
Comuna Moisei, Judeţul Maramureş”. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Localul a fost construit în anul 1964. În prezent 
există riscul de cădere a planşeului iar clădirea 
prezintă un risc ridicat pentru incendii. Lucrările 
prevăzute în proiect includ: întărirea construcției 
cu centuri din beton armat şi turnarea unu planșeu 
din beton armat, refacere instalații electrice, 
finisări interioare, turnare şape autonivelante şi 
montarea de dușumele din parchet, etc. 
La Şcoala Nr.1 învaţă 364 de copii. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
800.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 



 157 

nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

323. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 800.000 mii lei pentru realizare 
infrastructurii pentru Strada Calinisa din Comuna 
Recea, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
Lucrările prevăzute de proiect presupun realizarea 
infrastructurii pentru alimentarea cu apă, gaz şi 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
800.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

324. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 3.000 mii lei pentru  construcţia unui 
nou sediu pentru Primăria Ocna Şugatag, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Proiectul este în curs de derulare, acesta fiind 
depus la MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE pe Ordonanța de 
Urgenţă a Guvernului nr.28/2013.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
3.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

325. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 2.900 mii lei pentru  realizarea 
drumului de centură în localitatea Săsar, Comuna 
Recea, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
2.900 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
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Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 

326. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 2.900 mii lei pentru  reabilitarea Şcolii 
de arte şi meserii  din Comuna Ocna Şugatag, 
Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Proiectul este în curs de derulare, acesta fiind 
depus la MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI 
FONDURI EUROPENE pe Ordonanța de 
Urgenţă a Guvernului nr.28/2013. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
2.900 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

327. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 4.055 mii lei pentru  modernizare Drum 
Comunal DC 32 Cerneşti-Ciocotiş Comuna 
Cernești Loc. Cerneşti - Fînaţe - Ciocotiş - 
Izvoarele, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
4.055 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

328. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.506 mii lei  pentru modernizarea 
reţelei de drumuri forestiere în comuna Cerneşti, 
Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul se află în curs de obținere a avizelor. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
1.506 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
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Dezvoltare Locală  
329. Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 4.967 mii lei  pentru construirea a 12 
poduri peste Râul Bloaja, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 
 
 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul se află în curs de evaluare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
4.967 mii lei  a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

330. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 1.679 mii lei  pentru modernizarea 
Căminului Cultural din satul Fînaţe, Comuna 
Cerneşti, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 
 
 

Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul se află este depus la MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE, 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURI 
EUROPENE spre finanţare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
1.679 mii lei  a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

331. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Programul național de construcții de 
interes public sau social 
Subprogramul Așezăminte culturale 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 4.391 mii lei pentru construirea şi 
dotarea Aşezământului Cultural – sat Ciocotiş, 
Comuna Cerneşti, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Odată ce va fi finalizat, activitatea cultural-
educativă a acestui obiectiv se adresează unei 
populații preponderent rurale. 
Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
4.391  mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
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PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

332. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 45.000 mii lei  pentru finanțarea 
lucrărilor de canalizarea pe partea de est a străzii 22 
Decembrie 1989, Consiliului Local Sălaj, județul 
Sălaj.  
 
Autor:  
Vasile-Cristian Lungu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru  
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Program PNDL 2017. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
45.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

333. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 500 mii lei  pentru modernizarea 
„Modernizare cămin cultural în localitatea 
Ulmoasa”, Oraşul Tăuţii Măgherăuş, Judeţul 
Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 
 
 

Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea 
infrastructurii rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 500 
mii lei  a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

334. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 501 mii lei  pentru „Reţea de apa şi 
canalizare strada 142, cartier Busag, Oraşul Tăuţii 
Măgherăuş, Judeţul Maramureş."  
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP  

 

Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea infrastr
rurale si creşterea gradului de civilizaţie în acest spa
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de  
501 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 



 161 

 
335. Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 200 mii lei  pentru „Pod peste valea 
Ulmoasa -zona turistica si forestiera”, Oraşul Tăuţii 
Măgherăuş, Judeţul Maramureş 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP  

 

Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea infrastr
rurale si creşterea gradului de civilizaţie în acest spa
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de  
200 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

336. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 300 mii lei  pentru „Amenajare si 
modernizare piaţă zona uzina, Cartier Băiţa", 
Oraşul Tăuţii Măgherăuş, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP  

 

Sumele sunt necesare pentru  îmbunătățirea infrastr
rurale si creşterea gradului de civilizaţie în acest spa
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de  
300 mii lei a sumelor prevăzute la  
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR  
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

337. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 8.000 mii lei  pentru „Amenajare  zona 
turistica drum acces Limpedea - Pietroasa, din 
cartierul Băiţa - Ulmoasa, Judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
8.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
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338. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 8.000 mii lei  pentru „Campus școlar 
Oraşul Tăuţii Măgherăuş, Judeţul Maramureş”. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
8.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

339. Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 
cu suma de 530 mii lei  pentru "Reabilitare - strada 
158 lungime 606 m , in localitatea Ulmoasa, Oraşul 
Tăuţii Măgherăuş, Judeţul Maramureş”. 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 530 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

340. Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru  finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020 
 
COVASNA 
 
TOTAL 30.307 
din care, pentru finanţarea cheltuielilor 
cu: 
susținerea sistemului de protecție a 
copilului                 11.905 

Propunem majorarea sumelor alocate astfel încât să 
fie acoperit necesarul pentru anul 2017: 
 
 
 
COVASNA 
 
 
TOTAL 41.180 
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:  
 
 

19.913

Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor cu suma de 
10.873 mii lei se justifică prin următoarele:    
 - asigurarea salariului minim de 1450 lei (de la 1 
februarie) pentru peste 150 de persoane din 
sistem, respectiv pentru personalul neclerical 
 - majorarea salariilor de bază în învățământul 
preuniversitar de stat conform Legii 250/2016, 
 - majorarea salariilor de bază în sistemului public 
de asistenta socială conform Legii 250/2016 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice-
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susținerea centrelor de asistenţă socială 
a persoanelor cu handicap            1.027 
produselor lactate și de panificație        
                               4.734 
Implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în școli                    637 
învățământ special și centre județene de 
resurse și asistență educațională, din 
care:                                          7.087 
salarii, sporuri, indemnizatii si alte 
drepturi salariale in bani stabilite prin 
lege precum si contributiile acestora 
                  6.582 
cheltuieli cu bunuri si servicii pentru 
întreținerea curentă a unităților de 
învațământ special si centrelor județene 
de resurse si asistență educațională 
           469 
hotărâri judecătorești pentru plata 
salariilor învățământului special și 
centrelor județene de resurse și asistență 
educațională 
cheltuieli cu plata contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat in unitatile 
de cult in tara 
alte (SPCEP Covasna 

1.600

5.000

883

7.353

6.451

480

422

5.500
681

 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár Terza József 
György, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Cseke Attila, Tánczos Barna, 
Turos Loránd – senatori UDMR 

Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și comerciale și 
de muncă 
01 Acțiuni generale economice și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
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341. Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru  finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020 
 
HARGHITA 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea cheltuielilor 
cu:           46.763 
Susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului        17.075 
Susţinerea centrelor de asistenţă socială 
a persoanelor cu handicap         
              4.844 
Acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie                6.840 
Implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în școli                         923 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională                           9.915 
Plata contribuțiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unitățile de cult din 
țară;  
Finanțarea serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor de 
sub autoritatea consiliilor județene 
 
 
 
 

Propunem majorarea sumelor alocate astfel încât să 
fie acoperit necesarul pentru anul 2017: 
 
 
 
 
HARGHITA 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 

82.911

41.471

10.453

7.335

1.567

12.324

8.371

1.390
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende Sándor, 
Sebestyén Csaba, Benedek Zacharie, Seres Dénes, 
Csoma Botond, Erdei D. István – deputaţi UDMR, 

a) Sistemul de protecţie a copilului şi 
susţinerea centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap - în sumă totală de 
51.924 mii lei, din care suma de 41.471 mii lei 
pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului şi suma de 10.453 mii lei pentru 
susţinerea centrelor de asistenţă a persoanelor cu 
handicap şi se justifică în felul următor: DGASPC 
Harghita asigură servicii sociale astfel:  
- pentru protecția copilului în 4 centre de 
plasament de tip familial cu 41 de 
case/apartamente, 6 centre de plasament din care 
3 pentru copii cu dizabilități, 2 centre de 
plasament pentru copii cu handicap sever, un 
centru de primire și intervenție în regim de 
urgență, 209 asistenți maternali profesioniști, 
- pentru persoane adulte în 2 centre de îngrijire și 
asistență, un centru de recuperare și reabilitare 
neuropsihiatrică, un centru de servicii de 
recuperare neuromotorice de tip ambulatoriu, 
serviciul de locuințe protejate (2 case), centru 
multifuncțional (3 case).  
La fundamentarea sumelor au fost luate în calcul 
majorările salariale pentru personalul din unitățile 
sociale conform Legii nr.250/2016 și OUG 
nr.2/2017, HG nr. 978/2015 privind aprobarea 
standardelor minime de cost pentru serviciile 
sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru 
de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia 
lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele 
rezidenţiale. Totodată direcţia are încheiate 
contracte de finanţare pentru proiectele: 



 165 

 
 
 
       
 
 
 
 

Verestoy Attila, Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna – senatori UDMR 

 

INCREASE-ERASMUS+, SEE-SINERGII – 
proiecte cu finanțare europeană 
b.) Drepturile privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele 
I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum 
şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore suma de 
7.334,90 mii lei. 
c.) Cheltuielilor privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli, suma de 1.567,14 mii lei. 
d.) Cheltuielilor aferente învăţământului 
special: Suma totală de 12.324 mii lei care se 
defalcă pentru Şcoala specială Ocland 2.172 mii 
lei, Şcoala specială Bilbor 1.758 mii lei, Şcoala 
specială Sfânta Ana Miercurea Ciuc 1.526 mii lei, 
precum şi pentru funcţionarea Centrul Judeţean 
de Resurse şi de Asistenţă Educaţională înfiinţat 
în 2007 potrivit HG nr.1251/2005 şi OMEC 
nr.5418/2005, suma de 4.868 mii lei. 
Se propune suplimentarea cu 50 posturi a 
specialiștilor din rețeaua de asistență 
psihopedagogică și din cabinetele logopedice 
interșcolare.  
e.) Plăţii contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult: suma totală 
de 8.371 mii lei, pentru asigurarea contribuţiei 
salarizării a celor 388 posturi pentru personalul 
neclerical, luând în calcul salariu minim de 1.450 
lei/luna şi contribuţiile aferente. 
În prezent sunt aprobate 333 de posturi și 
propunem majorarea cu 55 de posturi. Menționăm 
că în momentul de față Consiliul Județean 
Harghita finanțează din veniturile proprii 35 de 
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posturi. 
f.) Serviciul public comunitar de evidenţă a 
persoanelor: suma de 1.390 mii lei. 
g.) Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul 
de masă, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor 
minime de cheltuieli aferente drepturilor 
prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului. Conform 
tabelului Inspectoratului Școlar Județean 
Harghita pe anul școlar 2016/2017 este necesară 
suma de 3.859,76 mii lei. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și comerciale și 
de muncă 
01 Acțiuni generale economice și comerciale 
12 Ajutoare de stat 

342. Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru  finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020 
 
MUREŞ 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea cheltuielilor 
cu:          89.558 
susținerea sistemului de protecție a 
copilului       14.462 
susținerea centrelor de asistenţă socială 
a persoanelor cu handicap         
        30.058 

Propunem majorarea sumelor alocate astfel încât să 
fie acoperit necesarul pentru anul 2017: 
 
 
 
 
MUREȘ 
TOTAL  
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 

148.403

35.500

51.500

Necesarul solicitat este fundamentat pe numărul 
beneficiarilor, standarde de cost stabilite potrivit 
legii, precum și pe modificările legislative în 
vigoare în 2017, astfel: 
Suma include și creșterea salarială prevăzută de 
OG nr.250/2016 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în 2016 
Suma include și creșterea salarială prevăzută de 
OG nr.250/2016 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în 2016 
Suma include necesarul pentru produsele lactate 
și de panificație, conform prevederilor legale 
Fundamentarea ține cont de necesitatea asigurării 
de fructe pentru cei 61.006 elevi din județ 
beneficiari ai prevederilor OUG nr.24/2010  
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produselor lactate și de panificație        
        11.855 
Implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în școli              1.630 
învățământ special și centre județene de 
resurse și asistență educațională, din 
care:            15.819 
salarii, sporuri, indemnizații si alte 
drepturi salariale in bani stabilite prin 
lege precum și contributiile acestora     
       14.480 
cheltuieli cu bunuri si servicii.        
                   1.147 
hotărâri judecătorești pentru plata 
salariilor învățământului special și 
centrelor județene de resurse și asistență 
educațională          192 
cheltuieli cu plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat in unitățile 
de cult din ţară 
finanțarea cheltuielilor de funcționare a 
căminelor de persoane vârstnice        
157 
alte (SPCEP MURES, Salvamont 
Salvaspeo) 
 

13.600

3.880

23.521

17.485

3.156

2.880

16.500

250

3.652
 
Autori: 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-István, Vass Levente, 
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt, Cseke 
Attila, Tánczos Barna, Turos Loránd - senatori 
UDMR 

Suma include și creșterea salarială prevăzută de 
Legea nr.250/2016 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în 2016 
Fundamentarea respectă prevederile Legii 
nr.85/2016 privind plata diferențelor salariale 
cuvenite personalului didactic din învățământul 
de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 
2011 
Fundamentarea ține cont de creșterea numărului 
de personal de la 734 la 800, precum și de 
majorarea salariului minim pe economie la 1450 
lei 
Fundamentarea s-a realizat în baza bugetului  
estimat pentru 2017 
Suma include și necesarul de finanțare pentru cele 
8 instituții subordonate de cultură și Serviciul de 
Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și comerciale și 
de muncă 
01 Acțiuni generale economice și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
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343. Anexa 4 SUME defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2017 şi estimări pe 
anii 2018-2020 

Se propune suplimentarea Anexei 4, capitolul 
Învăţământul special şi centrele judeţene de  
resurse şi asistenţă  
educaţională cu suma de 7.000 mii lei pentru 
judeţul Iaşi 
 

Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

 

Fondurile alocate de către Guvern pentru judeţul 
Iaşi pentru acest capitol nu asigură nici pe departe 
o bună funcţionare a sistemului de învăţământ 
special, sumele distribuite asigurând doar în 
proporţie de 65% buna funcţionalitate a unităţilor 
şcolare dedicate învăţământului special, a 
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al Guvernului 
 

344. Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor,  sectoarelor si 
Municipiului Bucuresti, pe anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 
 
COVASNA 
Total 

199.247
din care, pentru finanţarea cheltuielilor 
cu:  
Finanțarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat, din 
care                      167.287 
Finantarea cheltuielilor prevazute la art. 
104, alin.2 lit. b)-d) din Legea educatiei 
nationale nr.1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare            13.812 

Propunem majorarea sumelor alocate astfel încât să 
fie acoperit necesarul pentru anul 2017 (mii lei): 
 
 
 
 
 
 
COVASNA 
Total  

206.323
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: 

170.374

15.044

 
Pentru finanțarea: salariilor, sporurilor, 
indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum şi contribuţiilor 
aferente acestora din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat, precum și pentru plata 
drepturilor salariale câștigate prin hotărâri 
judecătoresti, majorarea salariilor de bază 
conform Legea nr. 250/2016, drepturilor 
asistenților personali ai persoanelor cu handicap 
grav care se va asigura 100% din bugetul de stat, 
ajutorului social și al ajutorului pentru încălzirea 
locuinței, serviciilor comunitare de evidență a 
persoanelor sub autoritatea consiliilor locale și 
cheltuielilor creșelor, finanțarea de bază a 
cheltuielilor cu pregătirea profesională, de 
evaluare periodică a elevilor, cu bunuri și servicii 
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Finantarea drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizațiile lunare 26.668 
Finantarea ajutorului pentru încălzirea 
cu lemne, cărbuni și combustibili 
petrolieri                   807 
Acordarea suplimentului alimentar  

388
Drepturile copiilor cu cerinte 
educaționale speciale integrați in 
invatamantul de masa              1.325 

28.944

1.730

657

1.846

Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár Terza József 
György, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Tánczos Barna, Turos Loránd, 
Cseke Attila – senatori UDMR 

345. Anexa nr. 5 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor,  sectoarelor si 
Municipiului Bucuresti, pe anul 2017 și 
estimări pe anii 2018-2020 
 
MUREŞ 
Total           454.963 
din care, pentru finanţarea cheltuielilor 
cu:  
Finantarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat 
din care:          371.474 

Propunem majorarea sumelor alocate astfel încât să 
fie acoperit necesarul pentru anul 2017 (mii lei): 
 
 
 
 
 
 
MUREȘ 
Total                     631.100 
din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:  

459.552

Necesarul este calculat ţinând cont de majorările 
salariale din sectorul bugetar – educaţie, asistenţă 
social -, precum şi de celelalte cheltuieli – standarde 
de cost în domeniul social. 
Finanțarea de bază solicitată este calculată conform 
prevederilor legale (Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale), în timp ce cheltuielile salariale țin cont de 
prevederile Legea nr. 250/2016. 
Sumele necesare pentru plata drepturilor personalului 
didactic pensionat, care este îndreptățit sa primeasca 
diferente salariale pentru perioada octombrie 2008 si 
13 mai 2011 (40.484 mii lei), precum și sumele pentru 
plata restanțelor aferente titlurilor executorii ce 
trebuiau achitate până la data de 31.12.2015 (51.468 
mii lei), potrivit legii, se ridică la 92 milioane lei. 
Fundamentarea s-a realizat ținând cont de numărul de 
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salariile, sporurile, indemnizatiile si alte 
drepturi stabilite prin lege, precum si 
contributiile aferente acestora  
           338.809 
cheltuieli prevazute la art. 104, alin.2 lit. 
b)-d) din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare           32.665 
Sume pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 85/2016               6.363 
Finantarea drepturilor asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizatiile  lunare 

69.346
Drepturile copiilor cu cerinte 
educaționale speciale integrați in 
învățământul de masă 

1.108

415.876

43.676

91.952

71.124

1.800

Autori: 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-István, Vass Levente, 
Csoma Botond, Seres Dénes, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt, Cseke 
Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

copii care au certificate de handicap în județul Mureș, 
înregistrați după data de 01.01.2017 

346. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020  

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 6 Nr. crt. 6 – Bistriţa Năsăud - cu suma  
de 66.092,7 mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiţii „Modernizare DJ 172D” – Km  75+353 - 
km 93+132 
Autorul amendamentului: 
Robert - Ionatan SIGHIARTĂU – Deputat PNL 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este una 
precară, fiind situată pe ultimele locuri la nivel 
naţional. Suma propusă este necesară pentru 
îmbunătăţirea nivelului de trai al acestei 
comunității. Drumul este aproape impracticabil. 
Economia locală, turismul  şi localitățile nu se pot 
dezvolta. 



 171 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
66.092,7 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

347. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 9, județ Brăila  

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 6 Nr. crt. 9 –Brăila  - cu suma  de 
14.566,965 mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiţii „Modernizare rețele de drumuri în 
Comuna Șuțești, jud. Brăila 
Autor:  
Dep. PNL Vasile Varga 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna Șuțești are 
nevoie urgentă de modernizare pentru a se crea 
condiții optime circulației rutiere, pentru evitarea 
producerii de accidente cauzate stării deplorabile 
a părții carosabile, dar și a celorlalte elemente de 
siguranță rutieră. 
Lungime drumuri 12.310 m 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
14.566,965 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

348. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 9, județ Brăila  

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 6 Nr. crt. 9 –Brăila  - cu suma  de 102,03 
mii lei pentru finanțarea obiectivului reabilitare 
Drum Comuna DC 38 – Șuțești - Dedulești DN 2B, 
jud. Brăila 
Autor:  
Dep. PNL Vasile Varga 
 

Acest obiectiv se află pe agenda primăriei  Șuțești 
de aproape 10 ani. Menționăm că au fost 
demarate anumite lucrări de reabilitare a 
Drumului comunal DC 38  între Șuțești și 
Dedulești, dar insuficiente, condițiile existente 
putând conduce la producerea unor accidente 
rutiere. Lungimea proiectului de  reabilitare este 
de 13 Km. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
102,03 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
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349. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 9, județ Brăila 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 6, nr. crt. 9, Brăila cu suma de 94.000 
mii lei, pentru modernizare străzi rurale și 
comunale în Comuna Gropeni, jud. Brăila 
 
 
Autori:  
Dep. PNL Vasile Varga 

Este necesară îmbunătăţirea infrastructurii de 
transport astfel încât să fie reduse influențele 
negative asupra mediului, condițiilor de trafic 
rutier, precum si confortului populaţiei din 
această localitate. Pentru acest obiectiv a fost  
depus dosar la MDRAP din 27.01.2016 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
94.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

350. Anexa nr. 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020,  pozitia 16, Dambovița 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 6 / SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017 şi 
estimări pe anii 2018-2020/Dâmbovița cu suma de 
7.500 mii lei  pentru finanțarea lucrărilor de 
modernizare a DJ 714.  
 
Autori:  
Senator PNL Iancu Caracotă Deputat PNL Cezar-
Florin Preda 

Este necesară asfaltarea DJ 714 a unei lungimi de 
5,5 km pe sectorul dintre Cabana Bolboci și 
Cheile Tătarului. Această lucrare, odată 
finalizată, ar asigura continuitatea drumului 
modernizat din DN 71 până la Stația de 
Telecabină Peștera. 
Totodată, este imperios necesară executarea unor 
lucrări de consolidare a terasamentelor acestui 
sector de drum.  
Proiectul de interes județean “Stațiunea Turistică 
Moroeni-Peștera-Padina”  reprezintă un motor de 
dezvoltare județeană. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
în interiorul Anexei nr. 6 SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 şi prin diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
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351. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 22, județul 
Hunedoara. 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 6 Nr. crt. 22 – Hunedoara - cu suma  de 
1.000 mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiţii „Reabilitare şi modernizare DC 131 
Săcămaş-Dumbrăviţa” Judeţul Hunedoara 
 
Autorii amendamentului:  
Hărău Carmen-Eleonora – Senator 
Heiuş Lucian - Deputat 
 

Obiectiv de investiţii de interes local, având 
studiul de fezabilitate întocmit.  
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 1.000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 

352. Anexa 6  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale 
pentru anul 2017 și estimări pe anii 
2018-2020, poziţia 24, Judeţul Iași 

Se propune suplimentarea sumei cu 20.000 mii lei 
pentru reabilitarea infrastructurii de drumuri 
județene și comunale la nivelul Județului Iași 
 
Autorii amendamentului i:  
Deputat PNL Marius Bodea, Deputat PNL Costel 
Alexe, Deputat PNL Dumitru Oprea, Senator PNL 
Laura Iuliana Scântei 

Lungimea reţelei de drumuri judeţene este de 
aproximativ 1.035, din care: 
- Drumuri asfaltate: 516,8km; 
- Drumuri din beton de ciment: 33,3km; 
- Drumuri pietruite: 385,7km; 
- Drumuri de pământ:99,6 km 
 
Neceasarul de investiții la nivelul Județului Iași 
pentru lucrări de investiții și reparații curente 
drumuri și poduri  879,2 milioane lei din care, cu 
prioritate, sunt: 
- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
intrajudețene DJ 248A, DJ246 şi DJ 280 pe 
traseul Iași – Miroslava –Ţibana - Țibănești –
Tansa - Dagâța, în lungime de aproximativ 68 
km, care ar urma să aibă impact asupra a aprox. 
41.000 locuitori deserviți de cele 6 comune 
traversate de drumul județean. 
Preț estimativ: 224 mil. lei 
- Reabilitare DJ 248 B, între DN 24 și DN 
28Centură trafic uşor Iaşi (DJ)–Zona 
Metropolitană Iaşi, în lungime de aprox. 60 km, 
care ar urma să aibă impact asupra aprox. 51.000 
locuitori din cele 8 comune tranzitate de acest 
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proiect. 
Preț estimativ: 80 mil. lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 20000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/65, Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

353. Anexa 6  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
privind drumurile județene și comunale 
pentru anul 2017 și estimări pe anii 
2018-2020, poziţia 26, Judeţul 
Maramureş 

Se suplimenteaza cu suma de 90.000 mii lei pentru 
Proiectare/Modernizare/Executie  drum DJ 186 
Vadul Izei – Săcel,  Județul Maramureş 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Cherecheş Viorica  
Deputat PNL Nicoară Romeo 
 
 
 

Cel mai important drum din zona Maramureșului 
Istoric. Acest drum este tranzitat anual de sute de 
mii de turiști. De asemenea, reprezintă o 
importanță deosebită pentru dezvoltarea 
economica a zonei. 
 
Sursa de finanţare Diminuarea cu suma de 90000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
 

354. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 32, județul Satu 
Mare 

Se propune suplimentarea cu suma de 300 mii lei 
pentru reparația drumurilor în orașul Ardud, Judeţul 
Satu Mare 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 

Starea drumurilor este precară 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 300 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

355. Anexa nr. 6 
 SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 34, județul Sibiu 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 a sumei prevăzute în Anexa 6, nr. 
Crt. 34 – SIBIU, cu suma de 110.000 mii lei pentru 
finanţarea modernizării drumurilor judeţene. 
Judeţul SIBIU 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 

Se solicită suplimentarea fondurilor necesare 
pentru modernizarea şi asfaltarea drumului 
județean DJ106E în lungime totală de 40km. 
Acest drum județean leagă zona Mărginimea 
Sibiului de Transalpina. 
Se solicită admiterea amendamentului deoarece  
modernizarea acestui drum ar conduce la 
dezvoltarea durabilă a zonei, ținând cont de 
moștenirea etnologico-culturală, arhitecturală și 
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Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
 

istorică a acesteia. 
  Este de menţionat  de asemenea faptul că zona 
Mărginimea Sibiului  este o zonă turistică extrem de 
apreciată fiind vizitată anual de zeci de mii de turiști. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 110.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE 
 

356. Anexa nr. 6 
 SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 34, județul Sibiu 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 a sumei  prevăzute în Anexa 6, 
nr. Crt. 34 – SIBIU cu suma de 150.000 mii lei 
pentru finanţarea reabilitării drumului turistic 
Transfăgărășan. 
Judeţul SIBIU 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor necesare 
pentru reabilitarea traseului Transfăgărășan. 
Acest drum este unul dintre cele mai celebre 
drumuri din România și chiar din Europa. 
Solicităm suplimentarea fondurilor pentru 
reabilitarea acestui drum având ca scop 
dezvoltarea , în cooperarea cu CJ Argeș, a acestei 
zone cu un potențial turistic deosebit de 
important. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
150.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL  FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE 
 

357. Anexa nr. 6 SUME  defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale pentru anul 2017 şi estimări 
pe anii 2018-2020 

 

Se suplimentează bugetul pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2017 cu suma de 10.262 mii 
lei pentru judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Dublarea sumei alocate de către Guvern pentru 
modernizarea drumurilor din judeţul Iaşi este 
necesară întrucât prin alocările curente Iaşul a 
primit doar 1 % din total, valoare insuficientă 
raportată la necesităţile din teren 
 
Sursa de finanțare:  
POR 2016/6/6.1/2, AXA PRIORITARA 6: 
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 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă 
regională şi fonduri bugetare 

358. Anexa nr. 6, 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 - Covasna 
 
 
 

Se suplimentează bugetului cu suma de 2.000 mii 
lei, pentru finantarea lucrarilor de. 
 
Autori:  
Deputat Octavian Goga 
Grup Parlamentar PMP 

Îmbunătățirea infrastructurii județului Covasna va 
transforma zona într-una atractivă pentru 
investitori, astfel existând posibilitatea creării 
unor noi locuri de muncă.  
 
Sursa de finantare:  
Bugetul Ministerului Transporturilor 

 

359. Anexa nr. 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 

pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020/Nr. crt. 26 Maramureş 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 6 / SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017 şi 
estimări pe anii 2018-2020/Nr. crt. 26 Maramureş 
cu suma de 1.506 mii lei  pentru modernizarea 
reţelei de drumuri forestiere în comuna Cerneşti, 
Judeţul Maramureş.  
 
 
Autor:  
Severica-Rodica Covaciu, senator PMP 

Sumele sunt necesare pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
în interiorul Anexei nr. 6 SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 şi prin diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 

360. ANEXA nr. 6,  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, judeţul Tulcea. 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2017, pentru reparaţii străzi : 
Reparaţii "strada italienilor" din sat Cataloi, 
comuna Turcoaia, judeţul Tulcea - suma 250.000 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

Motivare: Alocarea acestei sume suplimentare 
Bugetului de Stat este necesară pentru lucrări de 
reparaţii străzi, în vederea păstrării patrimonului 
istoric al comunităţii italiene din România. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului. 
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361. Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017, poziția 8, județul 
Brașov 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 7,  nr. Crt. 8, Brasov cu suma de 9.000 
mii lei pentru continuarea lucrărilor la Aeroportul 
Braşov.  
 
Autori:  
Dep. PNL Gabriel Andronache,  
Dep. PNL Mara Mareș 
Sen. PNL Daniel Zamfir 
 

Pentru întocmirea documentației tehnice și 
execuție cale de rulare Alfa și platforma 
îmbarcare/debarcare pentru Aeroportul Braşov.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 9.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE  
 

362. Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/Caraș-Severin 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 7 /SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020 / Nr. crt. 
11/ Caraș-Severin cu suma de 3.343 mii lei pentru 
modernizarea și asfaltarea străzilor de interes local, 
oraș Băile Herculane. 
 
Autori: 
Deputat PNL Valeria – Diana Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion - Marcel Vela 

Suma solicitată este necesară pentru asfaltarea 
străzilor din zona blocurilor ANL, precum și a 
altor străzi  în vederea îmbunătățirii condițiilor de 
circulație și a nivelului de trai al locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
în interiorul Anexei nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 
şi estimări pe anii 2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

363. Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/Caraș-Severin 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 7 /SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020 / Nr. crt. 
11/ Caraș-Severin cu suma de 200 mii lei pentru 
reabilitare Piață agroalimentară, oraș Băile 
Herculane. 
 
Autori: 
Deputat PNL Valeria – Diana Schelean-Șomfelean 

Necesitatea existenței unui asemenea obiectiv.  
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
în interiorul Anexei nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 
şi estimări pe anii 2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
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Senator PNL Ion - Marcel Vela 
 

 

364. Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 11/Caraș-Severin 

Se propune suplimentarea cu suma de 1.450 mii lei 
reprezentând  arierate la  Spitalul Municipal de 
Urgență Caransebeș, Municipiul Caransebeș, 
județul Caraș- Severin. 
 
Autori: 
Deputat PNL Valeria – Diana Schelean-Șomfelean 
Senator PNL Ion - Marcel Vela 
 

Necesitatea achitarii arieratelor. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin diminuarea cu  suma de 1.450 mii lei la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 

365. Anexa nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020 / Nr. crt. 12/Călăraşi 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 7 /SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020 / Nr. crt. 
12/ Călăraşi cu suma de 103.500 mii lei, pentru 
finanțarea următoarelor obiective de investiții:  
- Spitalul Județean de Urgență Călărași, construcție 
corp nou - secțiile pediatrie, neonatologie, 
obstretică- ginecologie -       valoare 49.500 mii lei. 
- Restaurare Palat Administrativ, clădire de 
patrimoniu - clasa A -  valoare 27.000 mii lei. 
- Consolidare și amenajare malul stâng al brațulului 
Borcea Călărași -  valoare 27.000 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Cătălin Predoiu 

Actualul corp în care se desfășoară activitatea 
spitalului prezintă risc seismic ridicat. Sunt 
expertize tehnice efectuate. 
 
Investiție în desfășurare: există risc major de 
degradare  a lucrărilor efectuate până în prezent. 
 
Protecție împotriva fenomenelor meteo 
periculoase, zonă inundabilă. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
în interiorul Anexei nr. 7 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 
şi estimări pe anii 2018-2020 şi prin diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

366. Anexa  7,  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 7,  Nr. crt. 13 – Cluj - cu suma  de 
540.000 mii lei pentru  proiectul Pistă de decolare – 
aterizare de 3.500 M la Aeroportul Internaţional 

In acest moment este finalizată construcţia primei 
părţi a pistei – 2.100 m, şi este necesară 
continuarea lucrărilor pînă la lungimea totală de 
3.500 m, astefel încît aeroportul să poată deservi 



 179 

pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-
2020, poziția 13, județul Cluj 
 
 

Cluj Napoca 
 
Autori:   
Deputaţi PNL:   
Florin Vasile Stamatian,  
Nechita Adrian Oros,  
Sorin Moldovan,  
Senator PNL Marius Nicoară 
 

toate tipurile de aeronave. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 
540000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale 
 

367. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2017 şi estimări 
pe anii 2018-2020, pozitia 24, Judeţul 
Iași 
 
 

Se propune suplimentarea sumei cu 45.000 mii lei 
pentru realizarea terminalului cargo şi a platformei 
de parcare şi a căii de rulare în partea de nord a 
Aeroportului Internaţional Iaşi, înspre comuna 
Aroneanu, pentru transporturile de marfă. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea, Deputat PNL Costel 
Alexe, Deputat PNL Dumitru Oprea, Senator PNL 
Laura Iuliana Scântei 

Întreaga Regiune de Nord-Est va beneficia de 
această investiţie. Zona cargo va sprijini 
orientarea mediului de afaceri ieşean spre 
realizarea de produse finite ori componente, 
volumetric mici, care, însă, pot îngloba tehnologii 
înalte. Acest lucru înseamnă dezvoltarea 
industriilor economice cu plus valoare mare.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 45.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/65, Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 
 

368. Anexa nr. 7 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2017 și estimări 
pe anii 2018 – 2020, poziția 31, județul 
Prahova 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 7 Nr. crt. 31 – Prahova - cu suma  de 
32.236 mii lei pentru finanțarea obiectivului de 
investiţii „Spital Municipal Ploiești” 
Autorii amendamentului:  
Roberta Anastase - deputat PNL, Iulian Dumitrescu 
– senator PNL, George Ionescu – deputat PNL, 
Răzvan Prișcă – deputat PNL 

Construcția unui Spital Municipal constituie 
prioritatea zero pentru sănătatea cetățenilor din 
județul Prahova și în special a cetățenilor 
Municipiului Ploiești. Situația dificilă în care se 
află în prezent cele două unități sanitare aflate în 
subordinea Consiliului Local, Spitalul de 
Pediatrie Ploiești cât și Spitalul Municipal 
Ploiești, fac imposibilă orice investiție în 
infrastructura acestor două clădiri. Obiectivul 
principal al investiției este acela de a crea o 
unitate medicală nouă, realizată la standarde 
europene, dotată cu aparatură nouă și modernă. 
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Mai mult decât atât, prin această nouă unitate, se 
dorește comasarea Spitalului Municipal Ploiești și 
a Spitalului de Pediatrie astfel încât aparatura să 
poată deservi necesitățile specifice celor două 
unități iar problema crizei numărului de medici de 
specialitate să poată fi diminuată. 
 
Durata estimată a acestui obiectiv de investiții: 
2017 – 2020, printr-o împărțire financiară corectă 
a bugetului local pe fiecare an, fără îndatorarea 
Primăriei Municipiului Ploiești. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
32.236 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 

369. Anexa  nr 7,  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2017 şi estimări pe anii 
2018-2020, poziția 32, județul Satu 
Mare 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 7,  Nr. crt. 32 – Satu Mare - cu suma  de 
695 mii lei pentru finalizarea investiţiei „Reţea de 
canalizare menajeră, staţie de epurare comună în 
localităţile Acas si Mihaieni aparţinătoare com 
Acas, județul Satu Mare  
 
Autor:  Deputat PNL Romeo Nicoară 

Se  aloca suma de 695  mii lei pt jud. Satu Mare – 
pt finalizarea investiţiei „Reţea de canalizare 
menajeră, staţie de epurare comună în localităţile 
Acas si Mihaieni aparţinătoare com Acas, jud 
SM”, investitie începută in anul 2012 cu 
Administraţia Fondului de Mediu. Suma este 
necesară pt evitarea rambursării sumelor incasate 
de la AFM si pt evitarea demarării procedurii de 
insolvenţă. 
 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 695 
mii lei a a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
 

370. Anexa  7,  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 7,  Nr. crt. 32 – Satu Mare - cu suma  de 
2400 mii lei pentru plata arieratelor aferente unor 

Este absolut necesară alocarea sumei de 2400 mii 
lei pt jud. Satu Mare – pt plata arieratelor aferente 
unor cheltuieli curente şi de capital şi 
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locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-
2020, poziția 32, județul Satu Mare 
 
 

cheltuieli curente şi de capital –Consiliul Judeţean 
Satu Mare 
 
Autori:  Deputat PNL Romeo Nicoară 

cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri 
externe nerambursabile, pentru îndeplinirea 
prevederilor Deciziei nr 709/CA/2016-R emisă de 
Curtea de Apel Oradea, de către CJ Satu Mare. 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma de 2400 
mii lei a  sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
 

371. Anexa 7 – Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2017 și estimări 
pe anii 2018 – 2020, poziția 41, județul 
Vrancea 

Se suplimentează cu suma de 600 mii lei  pentru 
suplimentarea bugetului comunei Homocea, județul 
Vrancea.  
 
Autori: 
Senator PNL Cătălin Dumitru TOMA 
Deputat PNL  Ion ȘTEFAN  

Primaria comunei Homocea. Județul Vrancea are 
în acest moment conturile blocate din cauza unui 
contract  făcut de fostul primar, cu o firma 
furnizoare de servicii web. Contractul nu a fost 
plătit, iar penalitățile au fost de 1,24% pe zi. 
Astfel, suma la care s-a ajuns este de 600 mii lei. 
Consiliul Județean Vrancea nu a ținut cont de 
datorii, iar la rectificarea bugetară din finalul lui 
2016 cu sumele provenite din TVA, nu a acordat 
nimic acestei comune. 
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 600 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

372. Anexa  7,  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-
2020 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la 
Anexa nr. 7,  Nr. crt. 27 – Neamt - cu suma  de 
100000 mii lei pentru - Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de fezabilitate la reteaua de alimentare cu 
gaz metan a comunei Gherăești,  Județul Neamț 
 
Autorul amendamentului: 
 Mugur Cozmanciuc – PNL , 
 Laurențiu Leoreanu - PNL, 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea comfortului 
și a modului de viață al cetățenilor din comuna 
Gherăiești. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
100000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
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 Eugen Țapu Nazare - PNL 
 

373. Anexa nr. 7 
/ SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-

2020/Nr. crt. 33 Sălaj   

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la 
Anexa nr. 7 / SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020/Nr. crt. 
33 Sălaj    cu suma de 70.653 mii lei pentru 
echilibrarea bugetului Consiliului Sălaj, județul 
Sălaj.  
 
Autor:  
Vasile-Cristian Lungu, senator PMP 

Obiectiv de investii cu impact social. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumelor 
în interiorul Anexei nr. 7 / SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020/Nr. 
crt. 33 Sălaj şi prin diminuarea cu suma de 70.653 
mii lei  a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE 
 

374. Anexa nr. 7  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
localepentru anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020 (mii lei) 
 
15. COVASNA……30.956 

Solicităm suplimentarea sumei alocate pentru anul 
2017 astfel: 
 
 

15. COVASNA……50.000 
 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár Terza József 
György, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna– senatori UDMR 

Suma totală necesară este de 50.000 de mii lei, 
sumă ce ar asigura finanţarea cheltuielilor pe de o 
parte a Consiliului Judeţean Covasna – instituţii 
proprii şi subordonate, precum şi contribuţia 
proprie la proiectele derulate din fonduri externe 
nerambursabile – iar pe de altă parte a bugetelor 
municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului – 
programe de dezvoltare, plata arieratelor, 
contribuţia la derularea proiectelor FEN -, în 
condiţiile asigurării şi salariilor personalului 
bugetar în conformitate cu OUG nr. 2/2017. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și comerciale și 
de muncă 
01 Acțiuni generale economice și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
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375. Anexa nr. 7  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
localepentru anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020 (mii lei) 
 
21. HARGHITA….50.139 

Solicităm suplimentarea sumei alocate pentru anul 
2017 astfel: 
 
 
 
 
21. HARGHITA….85.258 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende Sándor, 
Sebestyén Csaba, Benedek Zacharie, Seres Dénes, 
Csoma Botond, Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna – senatori UDMR 

Pe lângă acoperirea cheltuielilor de funcţionare 
ale Consiliului judeţean şi instituţiilor 
subordonate, necesarul solicitat  este necesar 
pentru derularea în anul 2017 a unui număr 
însemnat de proiecte de dezvoltare şi de proiecte 
finanţate din fondurile europene.  
Proiecte și investiții propuse: Reamenajarea şi 
extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Miercurea Ciuc, Proiectul Centru inovativ de 
dezvoltare economică în județul Harghita - 
Harghita Business Center, Incubator de afaceri, 
Centrul de sprijinire a afacerilor în municipiul 
Odorheiu Secuiesc, Proiectul „Sistemului integrat 
de management al deşeurilor în judeţul Harghita”, 
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă  
uzată în județul Harghita”, Realizarea sistemelor 
de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în 
localităţile din judeţul Harghita, care au sub 300 
de locuitori, Proiect -„CreArt – Network of Cities 
for Artistic Creation”, Proiectul  „INtegrated 
Slow, Green and Healthy Tourism Strategies” 
(INSiGHTS), Proiectul „CAPacity building in 
rural areas sustenable agriculture development” - 
Consolidarea capacităților pentru dezvoltarea 
durabilă a agriculturii în zonele rurale CD-ETA 
„Collaborative Digitization of Natural and 
Cultural Heritage”, Proiectul „Rural Growth”. 
Sumele repartizate în bugetul unităților 
administrativ-teritoriale sunt necesare pentru 
asigurarea funcționării instituțiilor locale. 
Municipiile, orașele și comunele județelor 
derulează investiții majore în domeniile: 
-realizarea și modernizarea rețelelor de iluminat 
public, a rețelelor de supraveghere pentru 
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îmbunătățirea siguranței publice 
-realizarea/extinderea rețelelor de apă potabilă și 
canalizare 
-proiecte de dezvoltare a turismului balnear în 
localitățile Borsec, Praid, Băile Tușnad, Băile 
Madicsa (com. Cârța), Băile Árcsó (com. Corund) 
-întreținerea drumuri agricole 
-dotarea serviciilor locale pentru situații de 
urgență 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și comerciale și 
de muncă 
01 Acțiuni generale economice și comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 

376. Anexa nr. 7  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
localepentru anul 2017 și estimări pe 
anii 2018-2020 (mii lei) 
 
28. MUREŞ….61.350 

Solicităm suplimentarea sumei alocate pentru anul 
2017 astfel: 
 
 
 
 
28. MUREŞ…..618.774 
 
Autori: 
Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-István, Vass Levente, 
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt, Cseke 
Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 

Necesarul de finanţare pentru anul 2017 cuprinde: 
-425.050 mii lei pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală  
-6.409 mii lei plata arieratelor municipiilor, 
oraşelor şi comunelor 
-8.923 mii lei cofinanţare conform Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății şi 
contribuţie proiecte FEN perioada 2014-2020 
-23.224 mii lei finalizare proiecte FEN perioada  
2007-2013 
-78.168 mii lei investiţii şi reparaţii ale 
Consiliului judeţen Mureş şi ale instituţiilor 
subordonate 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și comerciale și 
de muncă 
01 Acțiuni generale economice și comerciale 
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12 Ajutoare de stat 
 

377. Anexa  nr 9,  
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI 
finantate pentru personalul neclerical 
angajat în unitătile de cult, pe anul 2017 
si estimări pe anii 2018-2020, poziția 
32, județul Satu Mare  
  
 

Se propune suplimentarea numărului de posturi 
prevăzut la Anexa nr. 9,  Nr. crt. 32 – Satu Mare - 
cu 5. 
 
Autori:  Deputat PNL Romeo Nicoară 

Este absolut necesară suplimentarea cu 5 posturi 
pentru personalul neclerical angajat în unitătile de 
cult, pe anul 2017, pt judeţul Satu Mare, pentru 
derularea activităţii în condiţii optime în mediul 
rural. 
Sursa de finantare: din sumele prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
 

378. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
 
2. ARAD... 428 
 
 
 
 
 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
2. ARAD... 443 
 
Autori: 
Farago Petru, Erdei D. István, Antal István, János, 
Csoma Botond, Seres Dénes - deputați UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  

379. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
 
5. BIHOR... 867 
 
 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
5. BIHOR ....917 
 
Autori: 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  
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Szabó Ödön, Biró Rozália, Erdei D. István, Antal 
István, János, Csoma Botond, Seres Dénes Seres 
Dénes - deputați UDMR 
Cseke Attila, Derzsi Ákos, Turos Loránd, Tánczos 
Barna - senatori UDMR 
 

380. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
 
8. BRAȘOV....458 
 
 
 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
8. BRAȘOV....508 
 
Autori: 
Ambrus Izabella, Csoma Botond, Seres Dénes, 
Erdei D. István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  

381. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
15. COVASNA…..218 
 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
15. COVASNA…238 
 
Autori: 
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár Terza József 
György, Csoma Botond, Seres Dénes, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Fejér László Ödön, Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  
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382. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
21. HARGHITA….333 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
21. HARGHITA....348 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende Sándor, 
Sebestyén Csaba, Benedek Zacharie, Seres Dénes, 
Csoma Botond, Antal István-János, Erdei D. István 
- deputați UDMR 
Verestoy Attila, Cseke Attila, Turos Loránd, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 

383. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
26. MARAMUREȘ...729 
 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
26. MARAMUREȘ.....731 
Autori: 
Apjok Norbert Csoma Botond, Seres Dénes, Antal 
István-János, Erdei D. István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 

384. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
28. MUREŞ…734 
 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
28. MUREŞ…800 
 
Autori: 
Csép Éva-Andrea, Vass Levente, Biró Zsolt-István, 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  
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Csoma Botond, Seres Dénes, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt, Cseke 
Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 
 

385. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
33. SĂLAJ...530 
 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
33. SĂLAJ....540 
 
Autori: 
Seres Dénes, Csoma Botond, Seres Dénes, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  

386. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 
pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
 
32. SATU MARE…453 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 
pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
32. SATU MARE...503 
Autori: 
Erdei D. István, Magyar Loránd-Bálint, Csoma 
Botond, Seres Dénes, - deputați UDMR 
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  

387. Anexa nr. 9  
Numărul maxim de posturi finanţat 

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de cult 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au fost 
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pentru personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2017 si estimări 
pe anii 2018-2020 
 
22. HUNEDOARA…330 

pentru anul 2017 astfel: 
 
 
 
22. HUNEDOARA...360 
Autori: 
Erdei D. István, Magyar Loránd-Bálint, Csoma 
Botond, Seres Dénes, - deputați UDMR 
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

transmise și Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii  

388. Anexa nr. 10, 
 CAPITOLUL I „Veniturile şi 
cheltuielile aferente bugetelor proprii ale 
judeţelor”,  
subcapitol B. Cheltuieli 

9. Cultură, tineret, recreere şi religie:  
a) Servicii culturale  
a1) Biblioteci publice judeţene  
a2) Muzee  
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte  
a4) Şcoli populare de artă şi meserii  
a5) Centre pentru conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale  
a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor 
istorice  
a7) Alte servicii culturale  
b) Tineret 
c) Servicii recreative şi sportive  
c1) Sport  
d) Servicii religioase  
e) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi 
religiei 
 
Autor : Senator Ecaterina Andronescu 
Grup parlamentar PSD 
 

Amendamentul nu are impact financiar. 
 
Legea Tinerilor nr. 350 / 2006, Art. 28 alin. (1) 
prevede: 
„Consiliile judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile 
locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ 
constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, 
Fondul destinat activităţilor de tineret.” 
 
Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 
obstrucționează respectarea Legii Tinerilor nr. 
250/2006 prin neincluderea niciunui capitol sau 
subcapitol prin care să fie alocat fondul 
menționat, respecitv prin care să fie finanțate 
diferitele categorii de intervenții prevăzute în 
legea menționată. 
 
Propunerea de modificare crează cadrul necesar 
respectării obligației legale pe care anumite 
județele o au în ceea ce privește activitatea și 
măsurile de și pentru tineret. 
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389. Anexa nr. 10 
CAPITOLUL II „Veniturile şi 
cheltuielile aferente bugetelor proprii ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Municipiului Bucureşti”, 
subcapitol B. Cheltuieli 

9. Cultură, tineret, recreere şi religie:  
a) Servicii culturale  
a1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 
municipale  
a2) Muzee  
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte  
a4) Şcoli populare de artă şi meserii **) a5) Case 
de cultură  
a6) Cămine culturale  
a7) Centre pentru conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale  
a8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor 
istorice  
a9) Alte servicii culturale  
b) Tineret 
c) Servicii recreative şi sportive:  
c1) Sport  
c2) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 
baze sportive şi de agrement  
d) Servicii religioase  
e) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi 
religie 
 
Autor : Senator Ecaterina Andronescu 
Grup parlamentar PSD 
 

Amendamentul nu are impact financiar. 
Legea Tinerilor nr. 350 / 2006, Art. 28 alin. (1) 
prevede: 
„Consiliile judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile 
locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ 
constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, 
Fondul destinat activităţilor de tineret.” 
 
Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2017 
obstrucționează respectarea Legii Tinerilor nr. 
250/2006 prin includerea tineretului doar ca o 
linie în cadrul subcategoriei „Servicii recreative și 
sportive”. Această ierarhie contrazice importanța 
și categoriile de cheltuieli prevăzute de Legea 
Tinerilor și de programul de guvernare în privința 
măsurilor de și pentru tineret, inclusiv măsuri 
referitoare la accesul de locuințe, centre de 
tineret, proiecte de tineret proprii sau finanțarea 
structurilor de tineret de utilitate publică, 
respectiv organizarea de concursuri de proiecte de 
tineret ținând cont și de prevederile legii 
350/2005. 
 
Propunerea de modificare crează cadrul necesar 
respectării obligației legale pe care anumite 
categorii de localități o au în ceea ce privește 
activitatea și măsurile de și pentru tineret. 
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AMEXA nr.2 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 
1 Anexa 3/ 13 02 

Secretariatul General al Guvernului 
Capitol  6701 
Cultura, Recreere și Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
Articol 12  Susținerea cultelor 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2017 cu suma de 200 mii lei 
pentru obiectivul de investiții 
Catedrala Ortodoxă Arhiepiscopia 
Sfânta Treime Arad pentru sprijinirea 
construirii si finalizării unor locașuri de 
culturale  
 
Autorii amendamentului: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Arad, 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea PNL Arad 
, Cristina Ioan - Senator PNL - Arad 
 
 
 

Piatra de temelie a catedralei 
arădene a fost așezată în anul 1991 
de către Timotei Seviciu, 
episcopul Aradului. Catedrala a 
fost târnosită de către Patriarhul 
Daniel la data de 6 decembrie 
2008, iar la 28 noiembrie 2009 a 
devenit catedrală arhiepiscopală. 
În catedrală se află o raclă din 
argint, executată la monetăria 
statului, care adăposteşte moaşte 
ale Sfântului Ioan Gură de Aur. 
Moaştele au fost primite de la 
Vatican. 
Edificiul a fost construit în 
totalitate, în prezent sunt necesare 
fonduri pentru finisaje și amenajări 
interioare, picturi și diferite 
instalații.  
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 200 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
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2 Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol  6701 
Cultura, Recreere și Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
Articol 12  Susținerea cultelor 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2017 cu suma de  
5.500 mii   lei pentru obiectivul de 
investiţii “Catedrala Ortodoxă Sfântul 
Ioan Botezătorul” – Craiovița Nouă. 
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj 
 
Autorii amendamentului: 
Nicolae Giugea, deputat PNL 
Mario Ovidiu Oprea, senator PNL 
 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 5.500 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

 

3 Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol  6701 
Cultura, Recreere Si Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
Articol 12  Susținerea cultelor 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2017 cu suma de 5400 mii lei 
pentru -Reabilitare Biserica  Vasile 
Lucaciu din Șișești, jud Maramureş 
 
Autorii amendamentului: 
Dep PNL Cherecheş Viorica  
Dep Nicoară Romeo 
 
 
 

Singura Biserică din țară închinată 
Unirii face parte din Complexul 
Muzeal Pr. Dr. Vasile Lucaciu din 
Șișești. In momentul preluarii 
Complexului Muzeal Dr. Vasile 
Lucaciu de la Muzeul Judetean 
Maramures acesta s-a aflat intr-o 
stare avansata de degradare. 
Pentru a da importanta cuvenita 
momentului 1 Decembrie 1918, 
Centenarul Unirii la Sisesti ar fi 
nevoie de lucrari de restaurare 
mult mai ample. 
 
Sursa de finanţare: 
 Diminuarea cu suma de 5400 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - 
ACŢIUNI GENERALE 
 

 

4 Anexa 3/ 13 02 
Secretariatul General Al Guvernului 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2017 cu suma de  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la acest 
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Capitol  6701 
Cultura, Recreere Si Religie 
 Grupă 59 TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
 
Articol 12  Susținerea Cultelor 
 

3.433,914 mii   lei pentru obiectivul de 
investiţii “Sediul administrativ al 
Episcopiei Tulcea”. 
Municipiul Tulcea, Judeţul Tulcea 
 
Autorii amendamentului: 
Vasile GUDU, deputat PNL 
George ȘIȘCU, deputat PNL 

obiectiv de investiţii. Până în 
prezent s-au efectuat lucrări în 
valoare de 7.001,639 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
3.433,914 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
 

 
 


	Anexa 3/15 /29 
	Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
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