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Parlamentul României   

         CAMERA DEPUTAŢILOR                                               SENAT 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE   COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
        PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA               PUBLICĂ  

       TERITORIULUI                  
Nr.4c-7/19 din 11 februarie 2019    Nr.XXX/35 din 11 februarie 2019 
 
 
 

 
A V I Z  C O M U N 

asupra proiectului Legii  bugetului de stat pe anul 2019 
 

 În conformitate cu art.21 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie publică a 
Senatului  au fost sesizate, prin adresele nr. PLx. 26 din 9 februarie 2019 şi L88 din 9 
februarie 2019, pentru dezbatere şi avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2019. 
  Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege       
sus-menţionat în şedinţa din 11 februarie 2019. 

 In urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe 
anul 2019 cu amendamentele respinse cuprinse în anexa nr.1 la prezentul aviz.  
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

   PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE, 
                Florin-Claudiu ROMAN      Florin CÂRCIUMARU  

nicoleta.toma
Original
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Anexa nr.1 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
Nr. 
crt 

Articolul din 
lege/anexa/capitolul/ 

subcapitolul/paragraf/grupa/ 
titlul/articol/alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ sursa de 

finanţare 

Motivare 
respingere 

1.    Alocarea sumei de 20.952 lei pentru 
solicitare bugetare, pentru posturi de 
conducere la nivelul conducerii cultelor, 
ARHIEPISCOPIA ARADULUI, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finanțare pentru un total e cinci 
posturi bugetate pentru personalul din 
conducerea cultelor și a unităților de 
cult, altul decât cel asimilat funcțiilor 
de demnitate publică, în felul 
următor: 
Consilier eparhial, Grad.3/Studii S.II, 
4.122 lei. 
Consilier eparhial, Grad.4/Studii S.II, 
4.236 lei. 
Consilier eparhial, Grad.3/Studii S.II, 
4.122 lei. 
Consilier eparhial, Grad.4/Studii S.II, 
4.236 lei. 
Consilier eparhial, Grad.4/Studii S.II, 
4.236 lei.  
 
Sursa de finanţare:  Fondurile 
alocate Secretariatului General al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, Recreere 
şi Religie, 
Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru  anul 2019, pentru 
unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii “Mirăuţi”, Str. 
Mirăuților, nr. 17, Suceava, judeţul 
Suceava – suma de 500.000 lei. 

Autor: 

Motivare: Alocarea acestei sume 
suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
este necesară pentru lucrări de 
reparaţii, consolidări, proiectări 
pentru buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 

Respins prin vot 
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Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

3.  

Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, Recreere 
şi Religie, 
Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru  anul 2019, pentru 
unităţile de cult astfel: 
Reabilitare și reparații la biserica 
catolică, comuna Greci, județul Tulcea – 
suma de 450.000 lei. 

Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Alocarea acestei sume 
suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
este necesară pentru lucrări de 
reparaţii, consolidări, proiectări 
pentru buna desfăşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

Respins prin vot 
 

4.  

Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, Recreere 
şi Religie, 
Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii catolice italiene 
„Biserica Romano - Catolică Nașterea 
Sf. Ioan Botezătorul”, Str. Domnească, 
Nr. 88, Galați, judeţul Galaţi – suma de 
400.000 lei. 
Autor: Deputat Andi-Gabriel 
GROSARU, 
 Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Alocarea acestei sume 
suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
este necesară pentru lucrări de 
reparaţii, consolidări, proiectări 
pentru buna desfaşurare a activităţilor 
din incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

Respins prin vot 
 

5.  Anexa 3/13/  
Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare cu suma de 20.700 mii 
lei pentru obiectivul de investiții 
înființare stațiune balneo – climaterică 
în comuna Vizantea Livezile, județul 
Vrancea. 
  
Autori: 

În comuna Vizantea Livezile din 
județul Vrancea sunt funcționale 
șapte izvoare cu apă cu proprietăți 
curative, destinată atât curelor interne 
cât și celor externe, pentru tratarea 
bolilor de stomac, afecțiunilor 
reumatice, ginecologice și oculare, 
conform buletinelor de analize 
realizate anual de Ministerul 
Sănătății. 
Autoritățile locale dețin licența de 

Respins prin vot 
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Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

exploatare a apei de la Agenția 
Națională de Resurse Minerale. SF, 
PUZ și proiectul tehnic pentru 
Înființarea stațiunii balneo-
climaterice au fost realizate și 
actualizate de Primăria Vizantea 
Livezile. 
Proprietățile curative ale izvoarelor 
din localitate au fost descoperite de 
ostașii nemți în timpul Primului 
Război Mondial. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  
20.700 mii lei sumele prevăzute la 
Anexa nr. 3/65/02  Mnisterul 
Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 
 

6.  Anexa 3/13/  
Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul 
stațiuni balnerare cu suma de 500 mii lei 
pentru Studiu de fezabilitate reabilitare 
și reîntroducere în circuitul 
balneoturistic a stațiunii Soveja, comuna 
Soveja, județul Vrancea. 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

La Soveja se face “cură de aer” încă 
din anul 1870. În anul 1901, prefectul 
judeţului Putna a obţinut de la 
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor 
aprobare să construiască în partea de 
vest a satului, înspre Lepşa, un mic 
hotel de lemn cu un cazino alături. 
Minerii care scoteau cărbune din 
subterane şi se îmbolnăveau îşi 
găseau leacul respirând aerul cel mai 
curat din România, iar sportivii 
veneau serii la rând în cantonamente, 
să se pregătească pentru întrecerile 
oficiale. În momentul de față totul 
este în paragină, sindicatele și 
Consiliul Judetean luptandu-se în 

Respins prin vot 
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instanță pe rămășițele stațiunii. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  
500 mii lei sumele prevăzute Anexa 
nr. 3/65/02  Mnisterul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 
 

7.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI 
Alte cheltuieli/Articol 12 
Susținerea cultelor II. Credite 
bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în localitatea 
Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj. 

Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

8.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI 
Alte cheltuieli/Articol 12 
Susținerea cultelor II. Credite 
bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în localitățile  
Giula și Ciumafaia, comuna Borșa, județul 
Cluj. 

Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
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9.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI 
Alte cheltuieli/Articol 12 
Susținerea cultelor II. Credite 
bugetare 

Se propune alocarea sumei de 466 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în localitatea 
Călărași Gară, comuna Călărași,județul 
Cluj. 

Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

10.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI 
Alte cheltuieli/Articol 12 
Susținerea cultelor II. Credite 
bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în localitatea 
Ciucea Gară, comuna Ciucea, județul Cluj. . 

Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

11.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI 
Alte cheltuieli/Articol 12 
Susținerea cultelor II. Credite 
bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru realizarea obisctivului de investiții  
“Construire casă parohială” în comuna  
Dăbâca, județul Cluj. 

Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Pentru asigurarea unei prezențe 
stabile a preotului (preoților) în 
parohie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
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Camera Deputaților și Senat 
12.  Anexa 3/13/26 Secretariatul 

General al Guvernului/ 
Secretariatul de stat pentru culte/ 
cod 13 ordonator 4283422 / 
program bugetar 255- Lăcașuri 
de cult  
 

Se propune alocarea sumei de 4700 mii 
lei pentru lucrari de refacere si 
consolidare a Ansamblului fostei 
Mănăstiri Raducanu din orasul TG. 
Ocna, jud Bacău precum si pentru 
executarea de sapaturi arheologice de 
salvare si restaurare a ruinelor  
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr ,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Ansamblul are in componenta sa 
Biserica ,,Buna Vestire ,,ctitorita in 
anul 1664 aflata in stare de 
functionare ,turnul de intrare si zidul 
de incinta aflate in stare de 
PRECOLAPS si ruinelr constructiilor 
din incinta aflate in stare de COLAPS 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4700 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

Respins prin vot 
 

13.   
 
Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa 3/13 

Alocarea de fonduri necesare finalizării 
proiectului “Construrire LĂCAŞ DE 
CULT ORTODOX ÎNVIEREA 
DOMNULUI, ANEXĂ, 
ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE”. 
Suma: 300.000 lei 
 
Autor: Deputat Steluţa Cătăniciu-
Grup Parlamentar ALDE 

Pentru a se finaliza lucrările începute 
la data de 17.07.2012. 
 
Sursa de finanțare: Fonduri alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

Respins prin vot 
 

14.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bistra, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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 fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

15.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bocicoiu Mare, județul Maramureş ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

16.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdan Vodă, județul Maramureş ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

17.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Boiu 
Mare, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

18.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Botiza, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
 



11 
 

sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

19.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Budeşti, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – Etapa II. 
 

20.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Călineşti, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

 

21.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Câmpulung la Tisa, județul Maramureş ” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

22.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cerneşti, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

23.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cicârlău, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

24.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Coaş, 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

județul Maramureş” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

25.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coltău, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

26.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Copalnic-Mănăştur, județul Maramureş” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

27.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coroieni, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

28.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cupşeni, județul  Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

29.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Deseşti, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

30.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăviţa, județul Maramureş ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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31.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fărcaşa, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

32.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gârdani, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
 



21 
 

 fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

33.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Giuleşti, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

34.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Groşi, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

35.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Groşii Ţibleşului, județul Maramureş ” 
cu suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

36.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Ieud, 
județul Maramureş” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

37.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lăpuş, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locală – Etapa II. 
 

38.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Leordina, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

39.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mireşu Mare, județul Maramureş ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

40.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moisei, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

41.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Oarţa 
de Jos, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

42.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Ocna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Şugatag, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

43.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ocneşti, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

44.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Petrova, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

45.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienile de sub Munte, județul 
Maramureş” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

46.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienile Izei, județul Maramureş” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
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Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

47.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Recea, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

48.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Remetea Chioarului, județul 
Maramureş” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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49.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Remeţi, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

50.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Repedea, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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 fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

51.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Rona 
de Jos, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

52.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Rona 
de Sus, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

53.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rozavlea, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

54.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ruscova, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

55.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săcălăşeni, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locală – Etapa II. 
 

56.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săcel, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

57.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sălsig, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

58.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săpânţa, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

59.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sarasău, județul Maramureş ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

60.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Satulung, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

61.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Şieu, 
județul Maramureş” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

62.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Şişeşti, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

63.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Strâmtura, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

64.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Suciu de Sus, județul Maramureş ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

65.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Vadu 
Izei, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
 



45 
 

grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

66.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Chioarului, județul Maramureş ” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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67.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Vima 
Mică, județul Maramureş ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Adrian Mihăiță Todoran 
Grupul PMP 
Senator Severica Rodica Covaciu 
Senator independent 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Maramureș. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

68.  Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construire Cămin Cultural pentru 
localitatea Dunăreni, comuna Aliman”, 
cu suma de 1.300 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Localitatea Dunăreni, comuna 
Aliman,  nu  dispune  de o locaţie în 
care locuitorii să poată desfăşura  
întâlniri sau diverse  activităţi cu 
caracter cultural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

Respins prin vot 
 



47 
 

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. 

69.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

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 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. 

Respins prin vot 
 

70.  Anexa nr. 3/15 
 

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 
Grupul PMP 

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: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 

Respins prin vot 
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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. 

71.  Anexa nr. 3/15 
 

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 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 și Administrației Publice 
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. 

Respins prin vot 
 

72.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Asfaltare 
drum comunal DC 85, pe o lungime de 
2 KM”, cu suma de 1.125 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului deoarece DC85 
reprezintă singura legătura pentru 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

satul 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 și 
Administrației Publice 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. 

73.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

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 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: 

Respins prin vot 
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Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
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. 

74.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

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 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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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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. 

75.  Anexa 3/15 
 

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 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 și Administrației Publice 
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. 

Respins prin vot 
 

76.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

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 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 și Administrației Publice 

Respins prin vot 
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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. 

77.  Anexa 3/15 
 
 

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 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 și 
Administrației Publice 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. 

Respins prin vot 
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78.  Anexa 3/15 
 
 

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 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 și 
Administrației Publice 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. 

Respins prin vot 
 

79.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15   

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 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. 

Respins prin vot 
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80.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

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 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 și 
Administrației Publice 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. 

Respins prin vot 
 

81.  Anexa 3/15 
 

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 

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. 

Respins prin vot 
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Grupul PMP 
 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
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. 

82.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fonduri Europene 
Anexa 3/15 
 

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 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 și 

Respins prin vot 
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Administrației Publice 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. 

83.  Anexa 3/15 
 

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 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 și 
Administrației Publice 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, 

Respins prin vot 
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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. 

84.  Anexa 3/15 
 

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 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 și Administrației Publice 
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. 

Respins prin vot 
 

85.  Anexa 3/15 
 

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 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 și 

Respins prin vot 
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Administrației Publice 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. 

86.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sală de sport 
în comuna Săcele, judeţul Constanţa”, 
cu suma de 500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

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: 
Din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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. 

Respins prin vot 
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87.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

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 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 și Administrației Publice 
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. 

Respins prin vot 
 

88.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 a 
obiectivului de investiţii ”Renovare 
dispensar medical”, cu suma de 150 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Comuna Seimeni a fost afectată de 
alunecări de 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 și Administrației Publi ce 
prin implementarea etapei a II-a a 

Respins prin vot 
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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. 

89.  Anexa 3/15 
 
 

Introducerea in Anexa 3/15 
a obiectivului de investitii ”Alimentare 
cu gaze in comuna Saligny, judetul 
Constanta”, cu suma de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului 
Se impune introducerea alimentării 
cu gaze în comuna Saligny, deoarece 
majoritatea gospodăriilor se încălzesc 
cu combustibil solid.  
La o distanţă de numai 17 km, în 
municipiul Medgidia, se află 
conducta de gaze. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
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 

Respins prin vot 
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Oficial nr.62 din 25 ianuarie 2017.  
 

90.  Anexa 3/15 
 

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 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 și Administrației Publice 
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. 

Respins prin vot 
 

91.  Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Reparaţii şi extindere sediu Primărie 
comuna Mihail Kogălniceanu”, cu suma 
de 2.797 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul 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 

Respins prin vot 
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desfăşurată în condiţii decente şi 
sigure pentru cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
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. 

92.  Anexa 3/15 
 

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 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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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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. 

93.  Anexa 3/15 
 

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 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 și Administrației Publice 
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. 

Respins prin vot 
 

94.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 23 
August, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
 



64 
 

 3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

95.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în  comuna 
Adamclisi, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

96.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Agigea, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

97.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Albeşti, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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98.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Aliman, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

99.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Amzacea, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

100.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băgăganu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamen tul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

101.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Castelu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

102.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cerchezu, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

103.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Chirnogeni, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
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Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

104.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciobanu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

105.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Ciocârlia, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

106.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cobadin, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

107.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cogealac, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

108.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Comana, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

109.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Corbu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

110.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Costineşti, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

111.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Crucea, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

112.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cumpăna, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

113.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna Cuza 
Vodă, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

114.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

„Construirea unei creșe în comuna 
Deleni, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

115.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dobromir, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

116.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăveni, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

117.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fântânele, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

118.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gârliciu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamen tul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

119.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghindăreşti, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

120.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grădina, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

121.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horia, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

122.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Independenţa, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

123.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

„Construirea unei creșe în comuna Ion 
Corvin, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

124.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Istria, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

125.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Limanu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

126.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lipniţa, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
 



82 
 

educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

127.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lumina, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

128.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mereni, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

129.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mihai Viteazu, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

130.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Constanţa” cu suma de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

131.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mircea Vodă, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – Etapa II. 
 

132.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

133.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oltina, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

134.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ostrov, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

135.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pantelimon, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

136.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pecineaga, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

137.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

„Construirea unei creșe în comuna 
Peştera, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

138.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poarta Albă, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

139.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rasova, , judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

140.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săcele, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

141.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Saligny, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

142.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Saraiu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

143.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Seimeni, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

144.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Siliştea, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

145.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Târguşor, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

146.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Topalu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

147.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Topraisar, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

148.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tortoman, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

149.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

„Construirea unei creșe în comuna 
Tuzla, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

 

150.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna Valu 
lui Traian, judeţul Constanţa” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

151.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vulturu, judeţul Constanţa” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
 

152.  Anexa nr. 3 / 15  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, Bdul 
Chimiei nr. 75-77-78-79-81”, 
Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cu suma de 
6.235 mii lei 
Autor:  
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 

Respins prin vot 
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 moment. 
 
Sursa de finanțare :  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

153.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii „Construire 
locuinte colective in zona Gradinari, 216 
locuinţe locative” cu suma de 55.030 
mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autor:  
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 bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

Respins prin vot 
 

154.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,,Construire 
locuințe pentru tineri zona Grădinari 4 
tronsoane, 72 unități locative”  cu suma 
de 10.531 mii lei, Municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi 
 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Municipiul Iași a demarat încă o 
etapă în cadrul proiectului general de 
construire de locuințe sociale și 
pentru tineri în zona Grădinari. Astfel 
a fost încheiat contractul de lucrări în 
valoare totală de 10.531 mii lei 
pentru construirea de locuințe pentru 
tineri = 4 tronsoane de bloc cu un 
număr total de 72 de apartamente. 
 
Sursa de finanțare :  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

Respins prin vot 
 

155.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,,Canal evacuare 
ape pluviale zona Cicoarei” cu suma de 
842,43 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul 
Iaşi 
 

Pentru îmbunătățirea calității 
mediului înconjurător, a condițiilor 
de viață ale populației și eliminarea 
parțială a surselor de poluare din zona 
Cartierului Cicoarei (cuprinsa între 
râul Bahlui și str. Cicoarei), 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Municipiul Iași a procedat la 
contractarea lucrărilor pentru 
realizarea unui canal de evacuare ape 
pluviale din zona sus menționată, în 
lungime de 688,38 m. 
Sursa de finanțare :  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

156.  Anexa nr. 3 / 15   
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,,Modernizare, 
extindere și dotare Creșa nr. 1” cu suma 
de 2.419.592 mii lei, Municipiul Iaşi, 
judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma necesară pentru modernizarea, 
extinderea și dotarea Creșei nr. 1 
Proiectul a trecut deja de prima etapă, 
fiind deja aprobaţi indicatorii tehnico-
economici și devizul general al 
obiectivului de investiție prin HCL 
75/06.03.2017 
 
Sursa de finanțare :  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

Respins prin vot 
 

157.  Anexa nr. 3 / 15 Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 
obiectivul de investiţii ,, Modernizare și 
dotare Creșa nr. 10 ” cu suma de 
1.782.340 mii lei, Municipiul Iaşi, 
judeţul Iași 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Suma necesară pentru modernizarea 
și dotarea Creșei nr. 10 
Proiectul a trecut deja de prima etapă, 
fiind deja aprobaţi indicatorii tehnico-
economici și devizul general al 
obiectivului de investiție prin HCL 
76/06.03.2017 
 
Sursa de finanțare :  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

Respins prin vot 
 

158.  Anexa nr. 3 / 15 Se propune alocarea sumei de 70.000 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Sala polivalentă în Municipiul Iaşi”, 
judeţul Iaşi  
 
 

Municipiul Iaşi s-a implicat activ în 
susţinerea proiectului pentru 
construirea „Sală polivalentă în 
Municipiul Iaşi”. Terenul, în 
suprafaţă de 54.000 mp, este 
amplasat în Zona Moara de Vant, 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului:  
 
Movilă Petru  – Deputat PMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

liber de sarcini, deţinut în baza 
titlului de proprietate nr. 
186538/04.11.2004. 
 
Până la această dată, pentru 
construcţia sălii polivalente au fost 
parcurse următoarele etape: 
 

- A fost emis certificatul de 
urbanism nr.126/2018 pentru 
elaborarea Planului Urbanistic 
Zonal – Sală polivalentă 

- Au fost elaborate studiile 
aferente Planului Urbanistic 
zonal  

- Documentaţia a fost analizată 
în CTATU unde a fost emis 
avizul de oportunitate  

- S-a desfăşurat etapa de 
informare a publicului 

- S-au obţinut toate avizele 
solicitate prin certificatul de 
urbanism 

 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 
 

159.  Anexa nr. 3 / 15 Se propune alocarea sumei de 26.000 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Bazin de înot acoperit”, Municipiul 
Iasi, judeţul Iaşi  
 
 
Autorul amendamentului:  
 

Municipiul Iaşi este principalul 
centru urban din nord-estul României 
şi al doilea oraş ca mărime din ţară, 
unde funcţionează un liceu cu profil 
sportiv precum şi Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport din cadrul 
Universităţii Alexandru Ioan Cuza 
Iaşi. 

Respins prin vot 
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Movilă Petru  – Deputat PMP 
 
 
 
 

 
Prin Hotărârea de Consiliu Local nr 
235/31.07.2014 s-a aprobat trecerea 
obiectivului de investiţii „Bazin de 
înot acoperit” – Complex Studenţesc 
„Tudor Vladimirescu” din 
proprietatea Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” către Primăria 
Iaşi. 
 
Având în vedere că Municipiul Iaşi 
nu dispune de un bazin de înot 
acoperit necesar desfăşurării de 
activităţi competiţionale şi didactice, 
finalizarea acestui obiectiv ar 
conduce la: 
 

- Oportunitatea valorificării 
lucrărilor deja existente 

- Crearea unui spaţiu 
permanent care să confere 
condiţiile necesare dezvoltării 
armonioase a tinerilor şi nu 
numai 

- Posibilitatea organizării de 
competiţii sportive de nataţie 
şi polo, fapt care ar conduce 
la accederea Municipiului Iaşi 
în circuitul sportiv naţional şi 
internaţional 

 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 
 

160.  Anexa 3/15/2  Se propune majorarea cu suma de 9.773 Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  

 

mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru “Modernizare drum 
comunal DC86 Iernut-Sălcud, jud. 
Mureș”  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum și reducerea poluării aerului, 
reducerea consumului de carburanți 
auto 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului  

 

161.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 7.000 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construcție locuințe 
sociale pentru tineret (ANL) în oraşul 
Iernut, jud. Mureş” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Construirea de locuinţe sociale – locuinţe 
cu chirie subvenționată, destinate unor 
categorii de persoane defavorizate 
prevăzute de lege, cărora nivelul de 
existență nu le permite accesul la o 
locuință în proprietate sau închirierea 
unei locuinţe în condiţiile pieţei 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

162.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 4.500 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Amenajare pistă de 
biciclete pe digul artificial de 
împrejmuire al orașului Iernut, jud. 
Mureş” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului: Dezvoltarea 
modalităţilor de transport alternativ, 
precum și îmbunătăţirea infrastructurii 
urbane 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

163.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 9.772 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Rețea de canalizare și 
branșamente în satul Cipău, UAT Iernut, 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea calității vieții cetățenilor, prin 
îmbunătățirea apei de suprafață și 
subterană prin stoparea evacuării directe 
a apelor uzate, precum și  reducerea 

Respins prin vot 
 



102 
 

județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

semnificativă a poluării apei freatice și a 
apei de suprafață în zonă 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

164.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 5.871 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Proiectarea și execuția 
lucrărilor de Reabilitare rețea de 
distribuție apă potabilă și canalizare în 
cartierul Mihai Eminescu Nou din 
orașul Iernut, județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului: 
Creșterea calității vieții cetățenilor, prin 
îmbunătățirea apei de suprafață și 
subterană prin stoparea evacuării directe 
a apelor uzate, precum și  reducerea 
semnificativă a poluării apei freatice și a 
apei de suprafață în zonă 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

165.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 237 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Extindere rețea de 
canalizare menajeră și reabilitare rețea 
de apă potabilă strada Maior Tiberius 
Petre, oraș Iernut, județ Mureş” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea calității vieții cetățenilor, prin 
îmbunătățirea apei de suprafață și 
subterană prin stoparea evacuării directe 
a apelor uzate, precum și  reducerea 
semnificativă a poluării apei freatice și a 
apei de suprafață în zonă 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

166.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 2.098 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Reabilitarea și 
modernizarea Interioară Casa de Cultură 
Iernut, str. 1 Decembrie 1918, nr.9A, 
Iernut, jud. Mureş” 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Crearea unui cadru optim pentru 
diversificarea activităților socio-
culturale și îmbunătățirea serviciilor 
în vederea creșterii nivelului de 
cultură a cetățenilor 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 

Respins prin vot 
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Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP Guvernului 
167.  Anexa 3/15/2  

Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 2.046 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construire trotuare și căi 
de acces în satul Cipău din orașul Iernut, 
județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
siguranța circulației pietonale 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

168.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 2.035 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Modernizare străzi în 
satul Sf. Gheorghe din orașul Iernut, 
județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum și reducerea poluării aerului, 
reducerea consumului de carburanți 
auto 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

169.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene 

Se propune majorarea cu suma de 2.100 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Modernizare străzi și 
parcări Oraș Iernut din orașul Iernut, 
județ Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de siguranță a 
circulației, reducerii timpului de 
călătorie prin fluidizarea traficului, 
precum și reducerea poluării aerului, 
reducerea consumului de carburanți 
auto 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

170.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 7.384 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construire sistem public 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea calității vieții cetățenilor, prin 
îmbunătățirea apei de suprafață și 
subterană prin stoparea evacuării directe 

Respins prin vot 
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integrat de canalizare a apelor menajere 
în Comuna Chețani, Județul Mureș, 
localitățile Grindeni şi Hădăreni” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

a apelor uzate, precum și  reducerea 
semnificativă a poluării apei freatice și a 
apei de suprafață în zonă 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

171.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 2.948 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Construire Școală 
gimnazială, Comuna Chețani, județul 
Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de acces a copiilor din 
localitate la un învăţământ de calitate 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 

Respins prin vot 
 

172.  Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Administrației Publice  
 

Se propune majorarea cu suma de 1.026 
mii lei a Bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice pentru „Modernizarea şi dotarea 
Dispensarului uman din sat Chețani, 
Comuna Chețani, Județul Mureș” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Creșterea gradului de acces a cetăţenilor 
din localitate la un sistem de sănătate de 
calitate 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă al 
Guvernului 
 
 

Respins prin vot 
 

173.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 

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. 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primăria 
municipiului nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru o 
asemenea construcţie. 
 
Sursa de finanţare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 

Respins prin vot 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
 Subprogramul bazine de înot 
 
 

 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar al PMP 
 

rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 
 
 

174.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV. 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 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 :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean, 
Grupul parlamentar al PMP 

 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 Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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175.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și  Administrației Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIX. Programul national privind 
cresterea performantei 
energetice la blocurile de 
locuinte, 
derulat conform O.U.G. nr. 
18/2009 privind cresterea 
performantei energetice a 
blocurilor de 
locuinte 

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

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primăria 
nu dispune de resurse financiare 
suficiente pentru executarea lucrărilor 
de intervenție privind reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit. 
 
Sursa de finanțare: 
 - din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 

Respins prin vot 
 

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

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

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 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 Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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2019-2020. 
177.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și  Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV. 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 :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 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 majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 

Respins prin vot 
 

178.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul  LOCUINȚE 
V. Programul privind constructia 
de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirierii, prin 
intermediul Agentiei Nationale 

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 
 
 
Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece la Primăria 
orașului Făget s-au primit numeroase 
cereri pentru construcția de locuințe 
pentru tineri destinate închirierii prin 
intermediul Agenției Naționale 
pentru Locuințe. 
 
Sursa de finanțare: 
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 

Respins prin vot 
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pentru Locuinte, conform 
prevederilor Legii nr. 152/1998 
privind infiintarea Agentiei 
Nationale pentru Locuinte, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si 
Normele metodologice de 
punere in aplicare a prevederilor 
Legii 
nr. 152/1998 privind infiintarea 
ANL, aprobate prin H.G. nr. 
962/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
completările ulterioare. 
 

 
 
 

bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

179.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și   Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XII.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 :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
transportul rutier se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

180.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

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. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece protecția și 
dezvoltarea calității sistemului actual 
de alimentare, canalizare și epurare a 
apelor uzate este unul din obiectivele 
principale ale orașului Făget,județul 

Respins prin vot 
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XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV.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 
 

 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Timiș.  
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

181.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
CapitoluL 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. 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 apartinând UAT Făget, 
județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în conformitate cu 
raportarea la cerințele Directivei 
98/83/CEE privind calitatea apei 
destinate consumului uman și ale 
Directivei 91/271/CEE privind 
epurarea apelor uzate orășenești, 
modificate prin Directiva 98/15/CEE. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

182.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 

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

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
sunt condiții improprii pentru 

Respins prin vot 
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Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa II  a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 
 

oraș Făget, județul Timiș 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

desfășurarea activităților specifice 
unei grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

183.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.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 :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 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 Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

184.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice 
 Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

Se propune alocarea sumei de 4800 mii 
lei pentru investiția de alimentare cu apă 
în comuna Darova, județul Timiș. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului cu respectarea 
principiului conform căruia Guvernul 
a stabilit prin Programul de guvernare 
2018-2020 definirea și asigurarea din 

Respins prin vot 
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PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. 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 
 

 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

bugetul de stat/fonduri 
nerambursabile a sumelor necesare 
implementării pachetului minim de 
servicii publice în fiecare localitate 
din țară (10S), în acest caz în 
domeniul  apă – canalizare și 
conformarea cu țintele obligatorii ale 
directivei apă-canal (91/271/EC) 
Sursa de finanțare: 
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

185.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, și Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de  3000 mii 
lei pentru reabilitarea Grădiniței cu 
program normal Darova  
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în prezent 
sunt condiții improprii pentru 
desfășurarea în siguranță a 
activităților specifice unei grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

186.  Ministerul Dezvoltării Regionale  
și Administraţiei Publice  

Se propune alocarea sumei de 4800 mii 
lei pentru investiția de alimentare cu apă 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. 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 
 

în  sat Hodoș, comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

raportarea la cerințele Directivei 
98/83/CEE privind calitatea apei 
destinate consumului uman. Se 
solicită reabilitarea rețelei de 
distribuție a apei potabile în sat 
Hodoș, comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 

187.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. 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 
 

Se propune alocarea sumei de 4800 mii 
lei pentru investiția de alimentare cu apă 
în  sat Sacoșu Mare,comuna Darova, 
județul Timiș. 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în vedere  
raportarea la cerințele Directivei 
98/83/CEE privind calitatea apei 
destinate consumului uman. Se 
solicită reabilitarea rețelei de 
distribuție a apei potabile în sat 
Sacoțu Mare, comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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188.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 575 mii 
lei pentru reabilitare trotuare și 
modernizare străzi laterale din comuna 
Darova, județul Timiș. 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarce în prezent 
transportul rutier se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

189.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de  
dezvoltare locală, Etapa  II  a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care  cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și  cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de 550 mii 
lei pentru reabilitarea și modernizarea 
Școlii generale din comuna Darova, 
județul Timiș. 
 
 
 
Autor :  
 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
sunt condiții improprii pentru 
desfășurarea în siguranță a procesul 
educațional. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

190.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 350 mii 
lei pentru darea în folosință a Căminului 
de zi pentru bătrâni Sacoșu Mare, 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
primăria Darova nu dispune de 

Respins prin vot 
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Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II  a 
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult  
2500 de creșe și gradinițe și  cel 
mult 2000 de școli; 
 

comuna Darova, județul Timiș 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

fondurile necesare funcționării  
acestei instituții. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 5817 mii 
lei pentru reabilitare/modernizare străzi 
și drum comunal DC din comuna 
Periam, județul Timiș. 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarce în prezent 
transportul rutier se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
 

192.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei de 25153 mii 
lei pentru realizare sistem canalizare 
pluvială și accese, comuna Periam, 
județul Timiș 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primăria 
nu dispune de fonduri suficiente. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 

Respins prin vot 
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PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XIV. 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 
 

Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

193.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a  
până la 9500 de obiective 
de investiții din care  cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și  cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de 892 mii 
lei  pentru reabilitare/modernizare și 
extindere sediu Primăriei comunei 
Periam, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primăria 
nu dispune de fonduri suficiente 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

194.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Se propune alocarea sumei de 1066259  
mii lei pentru modernizarea drum 
comunal DC58 Giarmata - Ianova, 
comuna Giarmata, județul Timiș 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece prin 
dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
zonă se creează premisele unor 
oportunități de dezvoltare pentru 
populație,  pentru agenții economici, 

Respins prin vot 
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XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

pentru colectivitățile locale și 
regionale. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 

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

Se propune alocarea sumei 454547 mii 
lei pentru modernizarea drum comunal 
DC61 Giarmata - Bencec, L=3711, 
comuna Giarmata, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 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 majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Respins prin vot 
 

196.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Se propune alocarea sumei de  1400 mii 
lei pentru construcție creșă și grădiniță 
în orașul Sânnicolau Mare, județul 
Timiș 
 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în prezent 
sunt condiții improprii pentru 
desfășurarea  activităților specifice 
unei grădinițe , și în plus, clădirea 
este revendicată. 
  
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la 9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 
 

 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

197.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de  1500 mii 
lei pentru reabilitare fațadă Scoala 
gimnazială Teodor Bucurescu nr.1 în 
orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  
 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în prezent 
sunt nu sunt condiții optime  pentru 
desfășurarea procesului educațional. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

198.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Se propune alocarea sumei de 5000 mii 
lei pentru reabilitare centru pietonal al 
orașului Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece acest 
obiectiv reprezintă un element 
important al dezvoltării durabile a 
orașului Sânnicolau Mare, județul 
Timiș. 
 Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 

Respins prin vot 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 

 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 3210 mii 
lei pentru reabilitare străzi și trotuare în 
orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
transportul rutier se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

200.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 

Se propune alocarea sumei de  1800 mii 
lei pentru construcție creșă în orașul 
Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că în prezent  
în oraș nu există nicio creșă, numărul 
de copii nou născuți fiind în creștere. 
 
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
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201.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
Așezăminte culturale  

Se propune alocarea sumei de  45.000 
mii lei pentru reabilitare interior Castel 
Nako din orașul Sânnicolau Mare, 
județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
turistic. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Respins prin vot 
 

202.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Balinț, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare  2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

203.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII. Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Banloc, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

204.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Bara, 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020  

județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

205.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Beba 
Veche, județul Timiș” c u suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

206.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Becicherecu Mic, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de crește re și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

207.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 
 

Belinț, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

208.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bethausen, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

209.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Biled, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

210.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Birda, județul Timiș” cu suma  de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

211.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe  în comuna 
Bârna, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare  2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

212.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogda, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

213.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Boldur, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

214.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brestovăț, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul  
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

215.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bucovăț, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

216.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Cărpiniș, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL-  în perioada 
2019-2020. 
 

217.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cenad, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

218.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cenei, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018– 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

219.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.ProgramulUI Național de 
Dezvoltare Local 
Obiective  2019-2020 
 

Checea, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

220.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Chevereșu Mare, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendam entul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

221.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Comloșu Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

222.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Coșteiu, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

223.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Criciova, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

224.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Curtea, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- etapele I și 
II în perioada 2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

225.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Darova, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

226.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Denta, județul Timiș” cu suma  de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

227.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dudeștii Noi, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamen tul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare  2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- etapele I și 
II în perioada 2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

228.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna, 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Dumbrava, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

229.   
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăvița, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

230.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Fibiș, 
județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea  Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

231.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
 



139 
 

Anexa3/15 
 INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Fârdea, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

232.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
 INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Foeni, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

233.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gavojdia, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

234.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Ghilad, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

235.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghiroda, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamen tul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018– 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

236.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghizela, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

237.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Giarmata, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

238.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Giera, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

239.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Giroc, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

240.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Giulvăz, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

241.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gottlob, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamen tul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

242.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Iecea 
Mare, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

243.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Jamu 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Mare, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare  2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

244.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Jebel, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare 2018 – 
2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
 



148 
 

prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

245.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lenauheim, județul Timiș” cu s uma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

246.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Liebling, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendame ntul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

247.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Livezile, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

248.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lovrin, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

249.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Margina, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

250.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15/26 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mașloc, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

251.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mănăștiur, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

252.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Moravița, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2018– 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități 
after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

253.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moșnița Nouă, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția  a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

254.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nădrag, județul Timiș” cu suma  de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

255.  Ministerul Dezvoltării Regionale Finanțarea obiectivului de investiții Este necesară suplimentarea Respins prin vot 
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și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

„Construirea unei creșe în comuna 
Nițchidorf, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

 

256.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ohaba Lungă, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

257.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Orțișoara, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

258.  Ministerul Dezvoltării Regionale Finanțarea obiectivului de investiții Este necesară suplimentarea Respins prin vot 
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și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

„Construirea unei creșe în comuna 
Otelec, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

 

259.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Parța, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2018– 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsur a 2 

Respins prin vot 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități 
after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

260.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pădureni, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
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261.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Peciu 
Nou, județul Timiș” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

262.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Periam, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 

Respins prin vot 
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– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

263.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pesac, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
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264.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pietroasa, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția  a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

265.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pișchia, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 

Respins prin vot 
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– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

266.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Racovița, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2018– 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități 
after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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2019-2020. 
267.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Remetea Mare, județul Timiș” c u suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

268.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sacoșu Turcesc, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 

Respins prin vot 
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– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

269.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Saravale, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
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270.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Satchinez, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

271.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Săcălaz, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

MotEste necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Respins prin vot 
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2018– 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsur a 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități 
after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

272.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Secaș, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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2019-2020. 
273.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sânandrei, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

274.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sânmihaiu Român, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 

Respins prin vot 
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– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

275.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sânpetru Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 
2018– 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități 
after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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2019-2020. 
276.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Șag, 
județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

277.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șandra, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Respins prin vot 
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2018– 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități 
after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

278.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Știuca, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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2019-2020. 
279.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Teremia Mare, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

280.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tomești, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 

Respins prin vot 
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2018– 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsur a 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 
2.500 de creșe, grădiniţe și unități 
after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

281.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tomnatic, județul Timiș” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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2019-2020. 
282.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Topolovățu Mare, județul Timiș” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
 
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

283.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tormac, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamen tul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

284.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Traian Vuia, județul Timiș” cu  suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 

Respins prin vot 
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2019-2020. 
285.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Uivar, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

286.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valcani, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 

Respins prin vot 
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– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

287.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Variaș, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
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288.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Victor Vlad Delamarina, județu l Timiș” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

289.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Voiteg, județul Timiș” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 

Respins prin vot 
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– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

290.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
INFRASTRUCTURA 
XIII.Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
Obiective 2019-2020 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dudeștii Vechi, județul Timiș” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2018 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
-din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 

Respins prin vot 
 



179 
 

 
291.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.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 și completăril e 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
Așezăminte culturale  

Se propune alocarea sumei de  400 mii 
lei pentru reabilitare imobil Filarmonica 
Banatul, str. C.D. Loga nr. 2 din 
municipiul Timișoara 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
cultural. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Respins prin vot 
 

292.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.Programul național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr. 
25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de 

Se propune alocarea sumei de  2867,9 
mii lei pentru  finalizarea lucrărilor la 
zona sportivă și de agrement Calea 
Buziașului : bazin de înot acoperit, 
bazin în aer liber, str. N.D. Cocea, si 
str.Legumiculturii din municipiul 
Timişoara, județul Timiș. 
 
Autor :  
 
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primăria 
municipiului nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
finalizarea acestui obiectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Respins prin vot 
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Investiții "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 
Subprogramul bazine de înot 

 
 

293.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.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 completăr i prin 
Legea nr. 117/2002, cu 
modificările și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
 Subprogramul bazine de înot 

Se propune alocarea sumei de  2286 mii 
lei pentru  finaizarea lucrărilor la zona 
sportivă și de agrement Calea Șagului : 
bazin de înot acoperit, bazin în aer 
liber,str.P.Constantinescu din 
municipiul Timişoara, județul Timiș. 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primăria 
municipiului nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
finalizarea acestui obiectiv. 
 
Sursa de finanţare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 
 

Respins prin vot 
 

294.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 

Se propune alocarea sumei de   24.500 
mii lei pentru  ffinalizarea lucrărilor la 
complexul sportiv zona Lipovei : bazin 
de înot acoperit, bazin în aer liber,str. 
Verde din municipiul Timişoara, județul 
Timiș. 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece primăria 
municipiului nu dispune de resurse 
financiare suficiente pentru 
finalizarea acestui obiectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  

Respins prin vot 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.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 și completăril e 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
c) Subprogramul bazine de înot 

Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
 
 

295.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 
 Așezăminte culturale  

Se propune alocarea sumei de  250 mii 
lei pentru reabilitare imobil Centrul 
Cultural Turnul de Apă Iosefin, str. Ghe. 
Barițiu, municipiul Timișoara 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
turistic. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Respins prin vot 
 

296.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  

Se propune alocarea sumei de 3645,7 
mii lei pentru reabilitarea Pieței 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarce în prezent 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Victoria, municipiul Timișoara. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

circulția în zonă se desfășoară cu 
dificultate. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

297.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de  652 mii 
lei pentru reabilitarea construcție 
Grădinița cu program prelungit nr.26, 
str. Teiului nr. 3 din municipiul 
Timișoara 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent  
sunt condiții improprii  pentru 
desfășurarea activităților specifice . 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

298.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Se propune alocarea sumei de  17.727 
mii lei pentru reabilitarea construcție 
Grădinița cu program prelungit nr.14 str. 
Odobescu nr.56 din municipiul 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent  
sunt condiții imp roprii  pentru 
desfășurarea activităților specifice . 

Respins prin vot 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Timișoara 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

299.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de   1927,8 
mii lei pentru extindere corp clădire 
școala generală nr.27, Aleea Gorniștilor 
nr.3, municipiul Timișoara  
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții optime pentru 
desfășurarea procesului educativ. 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

300.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Se propune alocarea sumei de 540 mii 
lei pentru extindere corp clădire școala 
generală nr.19,str. Avram Iancu nr.5, 
municipiul Timișoara  

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții optime pentru 
desfășurarea procesului educativ. 

Respins prin vot 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

301.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de 1784 mii 
lei pentru reabilitare corp școală 
Colegiul Național de Artă Ion Vidu, str. 
Cluj nr.12, municipiul Timișoara. 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții optime pentru 
desfășurarea procesului educativ. 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

302.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Se propune alocarea sumei de  1776 mii 
lei pentru reabilitare corp școală 
Colegiul Național Ana Aslan, B -dul 
Revoluției nr.15 A, municipiul 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții optime pentru 
desfășurarea procesului educativ. 

Respins prin vot 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.  
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Timișoara 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

303.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de  120 mii 
lei pentru reabilitare corp clădire 
internat Colegiul Tehnic Electrotimiș 
str. Matei Millo nr.2 a, municipiul 
Timișoara 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții optime pentru 
cazarea   elevilor. 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

304.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 2500  mii 
lei pentru reabilitare acoperiș și fațadă 
Liceul pedagocic Carmen Sylva, b.dul 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții optime pentru 

Respins prin vot 
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Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

C.D. Loga nr.45, municipiul Timișora. 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

siguranța elevilor 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

305.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

Se propune alocarea sumei de 1500  mii 
lei pentru reabilitare clădire Grup Școlar 
Emanuil Ungureanu, Piața Huniade nr. 3 
, municipiul Timișoara. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții optime pentru 
desfășurarea activităților elevilor 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- I în perioada 
2019-2020. 
 
 

Respins prin vot 
 

306.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 73.559  
mii lei pentru reabilitare clădire 
Colegiul Național Bănățean și Liceul 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
nu sunt condiții op time pentru 

Respins prin vot 
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Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2019-2020 : 
- includerea în cadrul 
Programului național de 
dezvoltare locală, Etapa  II a 
până la  9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 
2500 de creșe și gradinițe și cel 
mult 2000 de școli; 
 

teoretic D.Obradovici din municipiul 
Timișoara. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

desfășurarea activităților elevilor 
  
Sursa de finanțare:  
 - din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 
 

307.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII. INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
XV.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 și completările 
ulterioare, anexa introdusă prin 
Ordonanta 16/2014 

Se propune alocarea sumei de  500 mii 
lei pentru reabilitare imobil Castel 
Huniade. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului 
turistic. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii 
fiscale, precum  şi din colectarea 
tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite 
de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Respins prin vot 
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 Așezăminte culturale  
308.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administraţiei Publice  
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
XIII.INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8457,9 
mii lei pentru reabilitare străzi laterale în 
comuna Darova, județul Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
transportul rutier se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

 

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

Se propune alocarea sumei de 4123 mii 
lei pentru reabilitare străzi laterale în sat 
Hodoș, comuna  Darova, județul Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean 
 Grupul parlamentar al PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece în prezent 
transportul rutier se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative 
directe asupra siguranței populației și 
asupra siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut  în 
bugetul de stat pe anul 2019 alocat 
MDRAP pentru  PNDL- în perioada 
2019-2020. 
 

Respins prin vot 
 

310.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Adâncata, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

311.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Arbore, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

312.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Baia, 
județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

313.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălăceana, județul Suceava” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

314.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălcăuţi, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

315.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Berchişeşti, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

316.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bilca, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

317.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdăneşti, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

318.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boroaia, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

319.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bosanci, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

320.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Botoşana, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

321.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Breaza, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

322.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brodina, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

323.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Buneşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

324.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Burla, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

325.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cacica, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

326.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Calafindeşti, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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327.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Capu 
Câmpului, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

328.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cârlibaba, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

329.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciocăneşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

330.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciprian Porumbescu, județul Suceava ” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

331.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Comăneşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

332.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cornu Luncii, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

333.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coşna, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel naț ional, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locală – Etapa II. 
334.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Crucea, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

335.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dărmăneşti, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

336.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dolheşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
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creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

337.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dorna-Arini, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

338.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dorna Candrenilor, județul Suceava ” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

339.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dorneşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

340.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăgoieşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

341.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăguşeni, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

342.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăveni, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

343.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fântâna Mare, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 

Respins prin vot 
 



213 
 

Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

344.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fântânele, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

345.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Forăşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

 

346.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frătăuţii Noi, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

347.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frătăuţii Vechi, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

348.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frumosu, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
 

349.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fundu Moldovei, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

350.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gălăneşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

351.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grămeşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 
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352.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grăniceşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

353.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Hănţeşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

354.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Hârtop, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

355.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horodnic de Jos, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

356.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horodnic de Sus, județul Suceava ” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creș e, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

357.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Horodniceni, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

358.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iacobeni, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

359.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iaslovăţ, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

360.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ilişeşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

361.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ipoteşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 

Respins prin vot 
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Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

362.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

363.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Marginea, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

364.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mălini, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

365.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mănăstirea Humorului, județul 
Suceava” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

366.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mitocu Dragomirnei, județul Suceava ” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

367.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moara, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

368.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moldova-Suliţa, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

369.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Moldoviţa, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 
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370.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Muşeniţa, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

371.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ostra, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

372.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Panaci, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

373.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Păltinoasa, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

374.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pătrăuţi, județul Suceava ” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

375.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pârteştii de Jos, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

376.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poiana Stampei, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locală – Etapa II. 
377.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poieni-Solca, județul Suceava” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 

378.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pojorâta, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

379.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Preuteşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

380.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Putna, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

381.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rădăşeni, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

382.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Râşca, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
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241 
 

sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

383.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sadova, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
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Locală – Etapa II. 
 

384.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Satu 
Mare, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

385.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Siminicea, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

386.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Slatina, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

387.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Straja, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

388.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Stroieşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

389.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Stulpicani, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

390.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Suceviţa, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

391.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Şaru 
Dornei, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

392.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Scheia, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

393.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Şerbăuţi, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

394.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Todireşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
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395.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Udeşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

396.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ulma, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

397.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Vadu 
Moldovei, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

398.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Moldovei, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 

399.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vama, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

400.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Vatra 
Moldoviţei, județul Suceava ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

401.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vereşti, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 

402.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vicovu de Jos, județul Suceava ” cu 
suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

403.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Voitinel, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

404.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Volovăţ, județul Suceava ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

Respins prin vot 

405.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 



257 
 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Vultureşti, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

406.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zamostea, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

407.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zvoriştea, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Suceava. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – Etapa II. 

408.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Adunați, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

409.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Albești-Paleologu, județul Prahova ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

410.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Aluniș, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

411.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Apostolache, județul Prahova ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

412.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 



262 
 

Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

413.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ariceștii Zeletin, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 

Respins prin vot 
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Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

414.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Baba 
Ana, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

415.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Balta 
Doamnei, județul Prahova ” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

416.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălțești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

417.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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418.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bărcănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

419.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bătrâni, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 



267 
 

Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

420.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Berceni, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

421.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bertea, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

422.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Blejoi, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

423.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boldești - Gradiștea, județul Prahova” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

424.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brazi, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

425.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Brebu, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 



271 
 

Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

426.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bucov, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

427.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Călugăreni, județul Prahova ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

428.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Cărbunești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

429.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ceptura, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

430.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cerașu, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – Etapa II. 
431.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Chiojdeanca, județul Prahova ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

432.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciorani, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

433.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cocorăștii Mislii, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

434.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cocorăștii Colț, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

435.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Colceag, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

436.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cornu, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

437.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cosminele, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

438.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăgănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

439.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drajna, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

440.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrava, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

441.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Dumbrăvești, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

442.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Filipeștii de Pădure, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

443.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Filipeștii de Târg, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

444.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fântânele, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

445.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Florești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

446.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fulga, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

447.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gherghița, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

448.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gorgota, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

449.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gornet, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamen tul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

450.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gornet - Cricov, județul Prahova ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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451.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Gura 
Vadului, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

452.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Gura 
Vitioarei, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

453.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iordăcheanu, județul Prahova” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

454.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Izvoarele, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

455.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Jugureni, județul Prahova ” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
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956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

456.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lapoș, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

457.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lipănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

458.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măgurele, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

459.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măgureni, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

460.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măneciu, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
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Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

461.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

462.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Olari, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

463.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Păcureți, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

464.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Păulești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
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Locala – Etapa II. 
465.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Plopu, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

466.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Podenii Noi, județul Prahova ” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

467.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poiana Câmpina, județul Prahova ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

468.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienarii Burchii, județul Prahova ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

469.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Posești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

470.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Predeal - Sărari, județul Prahova ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

471.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Provița de Jos, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

472.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Provița de Sus, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

473.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Puchenii Mari, județul Prahova ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 



305 
 

prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

474.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Râfov, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

475.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Salcia, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

476.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sălciile, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

477.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Scorțeni, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

478.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Secăria, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

479.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Sângeru, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

480.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șirna, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

481.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șoimari, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

482.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șotrile, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 



311 
 

Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

483.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Starchiojd, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 

Respins prin vot 
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Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

484.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ștefești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

485.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Surani, județul Prahova ” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

486.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Talea, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

487.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tătaru, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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488.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Teișani, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

489.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Telega, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

490.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tinosu, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

491.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Târgșoru-Vechi, județul Prahova” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

492.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tomșani, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

493.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Vadu 
Săpat, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

494.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Călugărească, județul Prahova ” 
cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

495.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Doftanei , județul Prahova ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

496.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vărbilău, județul Prahova ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

497.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vâlcănești, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Prahova. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

498.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Alocarea sumei de 250 mii de lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții 

Modernizarea și ridicarea 
standardelor de urbanism în orașul 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Reabilitarea străzii Valea Morii din 
Municipiul Breaza”, pe o lungime de 1 
kilometru, în anul 2019 precum şi 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrări. 
 
Autor:                                     Deputat 
Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul PMP 

Breaza, în condițiile în care 
municipalitatea nu dispune de fonduri 
bugetare suficiente pentru realizarea 
integrală a investiției. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor bugetare 
ale Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

499.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii 
,,Studiu fezabilitate si construcţie pentru 
centura ocolitoare Valea Teleajenului  
Văleni de Munte"  în anul 2019, precum 
şi introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.   
                                            Autor:                                     
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
județul Prahova este o necesitate 
cerută atât de dezvoltarea 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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
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500.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 92 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții 
„Bază sportivă în comuna Gorgota, 
județul Prahova” in anul 2019, precum 
si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.       
 
Autor:                                     Deputat 
Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul PMP 

Dezvoltarea rurală presupune 
investiții susținute de la bugetul de 
stat în infrastructura sportivă a 
localităților. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Respins prin vot 

501.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 100 mii de lei pentru 
decolmatarea puțului de apă potabilă 
nr.7, din comuna Filipeștii de Pădure, in 
anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractării lucrării.    
 
Autor  Deputat                 Bozianu 
Nicoleta Cătălina                  Grup PMP 

Asigurarea necesarului de consum de 
apă potabilă pentru locuitorii 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

502.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 900 mii de lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții 
„Construcția a două stații de epurare a 
apelor reziduale pentru locuitorii 
comunei Filipeștii de Pădure, județul 
Prahova”, in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.                                               
 
Autor:                                     Deputat 
Nicoleta Cătălina Bozianu                          
Grupul  PMP 

Asigurarea necesarului de consum de 
apă potabilă pentru locuitorii 
comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

503.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 3.850 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Modernizare Cartier Buna Vestire, 
strazile: Petru Musat Sudorului, 
Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic  din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține 
în actuala situație bugetară a 

Respins prin vot 
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Plevnei, Alexandru cel Bun” in anul 
2019 precum si introducerea creditelor 
de angajament necesare contractarii 
lucrarii.  
                                       Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu        
Grupul PMP 

municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

504.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 38.834 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Modernizare strazi in Cartier Mitica 
Apostol, in anul 2019 strazile: 
Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, 
Lastunului, Ferigii, Delfinului, Catinei, 
Cerbului, Acvilei, Branduselor, 
Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, 
Trestioarei, Violetelor” in anul 2019 
precum si introducerea creditelor 
necesare contractarii lucrarii. 
                                            Autor:                      
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu        
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține 
în actuala situație bugetară a 
municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Respins prin vot 

505.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 4.612 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Refacere sistem rutier Cartier Rafov: 
Intrarea Lanului, Targului, Trenului, 
Izlazului, Uzinei, Traian Savulescu, 
Pietii” in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.  
 

Imbunatatirea conditiilor de transport 
prin modernizarea strazilor, aducerea 
sistemului rutier la parametrii tehnici 
corespunzatori categoriei strazii, 
urmand a fi asigurate conditii bune 
pentru circulatia pietonala. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

506.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Alocarea sumei de 8.889 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Refacere sistem rutier Cartier Mimiu: 
in anul 2019, Mimiului, Intrarea Beius, 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține 

Respins prin vot 
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 Astrei, Fierarilor, Atelierului, 
Fabricilor” in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii.  
                                             Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu        
Grupul PMP 

în actuala situație bugetară a 
municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

507.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 3.500  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii  
"Construire grădiniţă cu program 
prelungit opt grupe, zona Bariera 
Bucureşti incinta Liceului  1 Mai" in 
Municipiul Ploieşti în anul 2019, 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării 
lucrării.    
                                          Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu  
Grupul PMP 

Municipiul Ploiești înregistrează un 
deficit major al numărului de locuri 
în grădinițe, iar autoritatea locală nu 
poate susține un asemenea program 
de investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

508.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 12.144 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii 
,,Reparatii si reabilitare Calea Doftanei” 
in anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii  lucrarii.                         
 
Autor:  
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                
Grup PMP 

Desfasurarea  traficului rutier si 
pietonal, in conditii optime de 
siguranta si confort. Cresterea 
fluentei circulatiei si reducerea 
riscului  producerii de accidente, 
cresterea mobilitatii populatiei si 
reducerea timpului de deplasare. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

Respins prin vot 

509.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Alocarea sumei de 4.425 mii lei 
(inclusiv TVA) pentru finantarea 
obiectivului de investitii ,,Reparatii si 
reabilitare str. Bobalna-Campina” in 
anul 2019, precum si introducerea 

Dezvoltarea infrastructurii 
Municipiului Câmpina.  
Desfasurarea  traficului rutier si 
pietonal, in conditii optime de 
siguranta si confort. Cresterea 

Respins prin vot 
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creditelor de angajament necesare 
contractarii  lucrarii. 
 
Autor:                         
Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                
Grup PMP 
 

fluentei circulatiei si reducerea 
riscului  producerii de accidente, 
cresterea mobilitatii populatiei si 
reducerea timpului de deplasare. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene. 

510.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 900 mii lei  pentru 
modernizarea drumului DJ 100N, care 
are o lungime de 3000 ml si face 
legatura intre localitatile Slanic si 
Teisani in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 
 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Este cel mai scurt traseu care face 
legatura intre 
localitatea Slanic si DJ 1A, aflat, 
actualmente,  intr-o stare avansata de 
degradare. 

Respins prin vot 

511.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 14.351mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Extindere retele canalizare in 
Municipiul Ploiesti” in anul 2019, 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Extinderea retelelor de canalizare  
pentru preluarea atat a apei menajere, 
cat si a apelor meteorice. 

Respins prin vot 

512.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Alocarea sumei de 5.591 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Amenajare intersectie str.Strandului cu 

Imbunatatirea conditiilor de trafic 
prin cresterea fluentei circulatiei si 
reducerea riscului de producere 

Respins prin vot 



327 
 

 centura de nord – est –  DN1B in 
Municipiul Ploiesti” in anul 2019, 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

accidente. 

513.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 4.480 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Strapungere str.Laboratorului in 
prelungirea str. Gh.Gr. Cantacuzino” in 
anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Fluidizarea traficului pe arterele 
majore de circulatie din Ploiești. 

Respins prin vot 

514.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 7.419.84 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,,Reabilitare si modernizare 
pasaje subterane  pietonale  
Bdul.Bucuresti 1 si B-dul. Bucuresti 2” 
in anul 2019 precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Fluidizarea traficului rutier și 
creșterea gradului de siguranță al  
pietonilor. 

Respins prin vot 

515.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 5.807 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Lucrari upgrade a sistemului de 
semaforizare in intersectii (13 intersectii 

Continuarea lucrarilor de 
modernizare la sistemul de 
semaforizare din municipiul Ploiesti. 

Respins prin vot 
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si 5 treceri pietonale) in anul 2019, 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

516.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 166.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investitii ,,Modernizare instalatie de 
colectare si epurare a apelor uzate in 
Municipiul Ploiesti” in anul 2019 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii 
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Modernizarea statiei de epurare a 
apelor uzate, estinderea retelei de 
canalizare, imbunatatirea 
deversoarelor. 

Respins prin vot 

517.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii ,,2 
kilometri rigola pluviala drum judetean 
Poiana Campina – Provita” in anul 
2019, precum si introducerea creditelor 
de angajament necesare contractarii  
lucrarii. 
 
Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Lucrarile de reparatii infrastructura 
pentru colectarea apelor pluviale sunt 
cerute de asigurarea fluenței traficului 
pe tronsonul de drum județean 
menționat. 

Respins prin vot 

518.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 3.841 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Restaurare  partial fatada si inlocuire 
tamplarie la cladirea Colegiului National 
Mihai Viteazu – aripa nord”, jud 

Colegiului National Mihai Viteazu 
este monument istoric si prin 
restaurarea fatadelor si inlocuirea 
tamplariei se va evita degradarea 
avansata a constructiei. 

Respins prin vot 
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Prahova in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

519.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 7.113 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Restaurare partial fatada si inlocuire 
tamplarie la cladirea Colegiului National 
I.L.Caragiale” jud. Prahova in anul 2019 
precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractarii 
lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Cladirea Colegiului National 
I.L.Caragiale’ este monument istoric 
incadrat in clasa II de importanta, 
astfel încât, din cauza degradării, se 
impun alocări de fonduri pentru 
reparații. 
 

Respins prin vot 

520.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 6.122 mii lei pentru 
finantarea obiectivului de investitii 
,,Extindere Cimitir uman Bobalna- 
Campina  (PUZ, DTAC, PT, executie)” 
in anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractarii lucrarii. 
 
Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

Necesitatea lucrarilor de reparatii 
capitale la constructiile existente C1 
si C2 si construirea unei constructii 
parter, compusa din vestiare pentru 
personal si grupuri sanitare. 

Respins prin vot 

521.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Imprejmuire Biserica si cimitir, 
Comuna Gorgota  judetul Prahova” in 
anul 2019, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare 

Acest obiectiv este necesar datorita 
faptului ca Biserica si cimitirul 
comunei nu dispune de imprejmuire. 

Respins prin vot 
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contractarii  lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 

522.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
 

Alocarea sumei de 10.043 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitii 
,,Amenajare locuri de joaca in 
Municipiul Ploiesti (26 de 
amplasamente)” in anul 2019 precum si 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractarii lucrarii. 
 
Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 
Grupul PMP 
 

Prin realizarea investitiei de interes 
local se urmareste generarea unui 
mediu propice dezvoltarea 
armonioasă a copiilor. 

Respins prin vot 

523.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălăbăneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

524.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

525.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băleni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

526.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băneasa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

527.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Barcea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

528.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bereşti-Meria, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

529.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Brăhăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

530.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Braniştea, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

531.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Buciumeni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

532.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cavadineşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

533.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Certeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

534.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Corni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

535.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Corod, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

536.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cosmeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

537.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Costache Negri, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor d e creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

538.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cuca, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

539.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cudalbi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

540.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna Cuza 
Vodă, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

541.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Drăgăneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

542.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drăguşeni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

543.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fârţâneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

544.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Folteşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

545.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frumuşiţa, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

546.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fundeni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

547.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ghidigeni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de  creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

548.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gohor, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

549.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Griviţa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

550.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Independenţa, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

551.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Iveşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

552.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Jorăşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

553.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanţarea obiectivului de investiţii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Lieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

554.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Măstăcani, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

555.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Matca, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

556.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Movileni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

557.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Munteni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

558.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nămoloasa, judeţul Galaţi” cu suma de 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 



351 
 

  
 

956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

559.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Negrileşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

560.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Nicoreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

561.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oancea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

562.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pechea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

563.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Piscu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

564.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poiana, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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565.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Priponeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

566.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

567.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rediu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel naț ional, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

568.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Scânteieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de c reștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

569.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Şendreni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

570.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Slobozia Conachi, judeţul Galaţi” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

571.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Smârdan, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

572.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Smulţi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

573.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Suceveni, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

574.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Suhurlui, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

575.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ţepu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

576.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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577.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tuluceşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

578.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Umbrăreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor d e creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

579.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Valea Mărului, judeţul Galaţi” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

580.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vânători, judeţul Galaţi” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

581.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vârlezi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a  
II-a. 

Respins prin vot 

582.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Vlădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a  
II-a. 

583.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Se suplimentează în anul 2019 creditele 
bugetare cu suma de 55.000 mii lei.  
În mod corespunzător se modifică 
celelalte anexe la bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
accelerării realizării unui sistem rutier 
adecvat prin reabilitarea si 
modernizarea drumurilor județene de 
pe raza județelelor defavorizate din 
punct de vedere al resurselor 
financiare, așa cum este situația în 
județul Vaslui.  
În județul Vaslui, similar altor județe 
din Moldova, drumurile  județene se 
află într-o stare de degradare avansată 
care afectează viteza de circulație a 
vehiculelor, siguranța rutieră și 
economia județului.  
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Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare în 
anul 2019 cu suma de 55.000 mii lei 
de la Anexa 3/65, Capitolul 5401 
„Alte servicii publice generale”, 
Grupa 50, Titlul V „Fonduri de 
rezervă”, Articolul 01 „Fond de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului”. 

 
584.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Albești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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585.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Alexandru Vlahuță, județul Vaslui ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

586.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Arsura, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

587.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băcani, județul  Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

588.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Băcești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

589.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bălteni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

590.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Banca, județul Vaslui ” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

591.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Berezeni, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

592.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Blăgești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

593.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdana, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

594.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bogdănești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

595.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Bogdănița, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

596.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Boțești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

597.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Bunești - Averești, județul Vaslui” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
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Locala – Etapa II. 
598.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ciocani, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

599.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Codăești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

600.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Coroiești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

601.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Costești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

602.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Cozmești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

603.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Crețești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

604.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dănești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

605.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Deleni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

606.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Delești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

607.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dimitrie Cantemir, județul Vaslui ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

608.  Anexa 3/15/27, Cod program Finanțarea obiectivului de investiții Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe în comuna 
Dodești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

609.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dragomirești, județul Vaslui” cu suma 
de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

610.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Drânceni, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

611.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Duda 
- Epureni, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

612.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Dumești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 

Respins prin vot 
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va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

613.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Epureni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 

Respins prin vot 
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Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

614.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Fălciu, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

615.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ferești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

616.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Frontișeni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 

Respins prin vot 
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Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

617.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Găgești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

618.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gârceni, județul Vaslui” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

619.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Gherghești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

620.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Grivița, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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621.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Hoceni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

622.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Iana, 
județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

623.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ibănești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

624.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ivănești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

625.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ivești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel naț ional, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

626.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna Laza, 
județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

627.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lipovăț, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

628.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Lunca Banului, județul Vaslui” cu suma 
de 956 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

629.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Mălușteni, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

630.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Miclești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

631.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Muntenii de Jos, județul Vaslui ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

632.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Muntenii de Sus, județul Vaslui ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

633.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oltenești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – Etapa II. 
634.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Oșești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

635.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pădureni, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

636.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Perieni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

637.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pochidia, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

638.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pogana, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 



404 
 

Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel naț ional, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

639.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pogonești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

640.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Poienești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

641.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Puiești, județul Vaslui” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

642.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pungești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 
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sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

643.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Pușcași, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de  doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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644.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rafaila, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

645.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Rebricea, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

646.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Roșiești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

647.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Solești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

648.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Stănilești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

649.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Ștefan cel Mare, județul Vaslui ” cu 
suma de 956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 

Respins prin vot 
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creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

650.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Șuletea, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

651.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tăcuta, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
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Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

652.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tanacu, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
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grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

653.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tătărăni, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

654.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
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Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Todirești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

655.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Tutova, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

656.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Văleni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – Etapa II. 
657.  Anexa 3/15/27, Cod program 

1725 “Programul Național  de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vetrișoaia, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

658.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Viișoara, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

659.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vinderei, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

660.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Voinești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

661.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vulturești, județul Vaslui” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

662.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Vutcani, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 

Respins prin vot 
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prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

663.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zăpodeni, județul Vaslui ” cu suma de 
956 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

664.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea unei creșe în comuna 
Zorleni, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei. 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Până la data de 31 decembrie 2018, 
prin PNDL nu a fost construită nicio 
creșă în nicio comună din județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

665.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 
 
 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Bistrița 
Bârgăului, sat Bistrița Bârgăului, sat 
Colibița, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 

Respins prin vot 

666.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Braniștea, sat 
Braniștea, sat Cireșoaia, sat Măluț,  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

667.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Budacu de 
Jos, sat Budacu de Jos,sat Buduș, sat 
Jelna, sat Monariu, sat Simionești, 
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

668.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Căianu Mic, 
sat Căianu Mic, sat Căianu Mare, sat 
Dobric, sat Ciceu Poieni, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

669.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Cetate, sat 
Petriș, sat Orheiu Bistriței, județul 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

670.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Chiochiș, sat 
Apatiu, sat Strugureni, sat Bozieș, sat 
Chețiu, sat Sînnicoara, sat Țentea, sat 
Manic, sat Jimbor, sat Buza Cătun, 
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

671.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Chiuza, sat 
Săsarm,sat Piatra, sat Mireș,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

672.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ciceu 
Mihăiești, sat Lelești, sat Ciceu-Corabia, 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

673.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ciceu 
Giurgești, sat Dumbrăveni, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

674.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Coșbuc, 
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

675.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Dumitra, sat 
Dumitra, sat Cepari, sat Tărpiu, județul 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

676.   
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 
 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Dumitrița, sat 
Ragla, județul Bistrița-Năsăud, cu suma 
de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

677.   
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Feldru, sat 
Poderei, sat Nepos, județul Bistrița -
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

678.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Galații 
Bistriței, sat Dipșa, sat Herina, sat 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Albeștii Bistriței, sat Tonciu,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

679.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ilva Mare, sat 
Ivăneasa, județul Bistrița -Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

680.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Ilva Mică , sat 
Ilva Mică, județul Bistrița -Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei. 
  
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

681.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șintereag , sat 
Blăjenii de Sus, județul Bistrița -Năsăud, 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

682.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Josenii 
Bîrgăului, sat Mijlocenii Bîrgăului, sat 
Rusu Bîrgăului, sat Strâmba, județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

683.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Lechința, sat 
Chiraleș, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

684.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Leșu, sat 
Lunca Leșului, județul Bistrița -Năsăud, 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

685.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Livezile, sat 
Dorolea, sat Cușma, sat Valea Poenii, 
sat Dumbrava, județul Bistrița -Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

686.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Lunca Ilvei, 
sat Lunca Ilvei, județul Bistrița -Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

687.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Maieru, sat 
Maieru, sat Anieș,  județul Bistrița -

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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 Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

688.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Măgura Ilvei, 
sat Arșița, județul Bistrița -Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețel ei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

689.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Mărișelu, sat 
Măgurele, sat Domnești, sat Bîrla, sat 
Sîntioana, sat Jeica, județul Bistrița -
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

690.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Miceștii de 
Cîmpie,sat Fîntînița, sat Visuia, județul 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

691.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Monor,sat 
Gledin, județul Bistrița-Năsăud, cu suma 
de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

692.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Negrilești,sat 
Purcărete, sat Breaza,  județul Bistrița -
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

693.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Nimigea de 
Jos, sat Mocod, sat Mititei, sat Nimigea 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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de Sus, sat Mintiu, sat Tăure, sat 
Mogoșeni, sat Florești,   județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

694.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Parva, sat 
Parva, județul Bistrița -Năsăud, cu suma 
de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

695.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Petru Rareș, 
sat Petru Rareș, sat Bața,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

696.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Poiana Ilvei, 
sat Poiana Ilvei,  județul Bistrița -

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

697.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Prundu 
Bîrgăului, sat Susenii Bîrgăului,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

698.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Rebra, sat 
Rebra,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma 
de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

699.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Rebrișoara, 
sat Poderei, sat Gersa I, sat Gersa II,  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

700.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Rodna, sat 
Rodna, sat Valea Vinului,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

701.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Romuli, sat 
Dealu Ștefăniței, județul Bistrița -
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

702.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Runcu Salvei, 
sat Salva, județul Bistrița -Năsăud, cu 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

703.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 
 
 
 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Spermezeu, 
sat Sita, sat Hălmăsău, sat Dumbrăvița, 
sat Dobricel,  județul Bistrița -Năsăud, 
cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

704.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șanț, sat  
Șanț, sat Valea Mare, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

705.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șieu, sat  
Ardan, sat Posmuș, sat Șoimuș, județul 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor: 
Deputat Ionuț Simionca 
 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

706.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șieu 
Măgheruș, sat  Chintelnic, sat 
Crainimăt, sat Sărățel,  județul Bistrița -
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 
 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

707.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șieu Odorhei, 
sat Agrișu de Jos, sat Agrișu de Sus, sat 
Bretea, sat Coasta, sat Cristur Șieu, sat 
Șirioara, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

708.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șieuț, sat 
Sebiș, sat Lunca, sat Ruștior, județul 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

709.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Șintereag, sat 
Caila, sat Blăjenii de Jos, sat Blăjenii de 
Sus, sat Șieu Sfântu, sat Cociu,  județul 
Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

710.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Teaca, sat 
Archiud, sat Budurleni, sat Ocnița, sat 
Pinticu, sat Viile Tecii, județul Bistrița -
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

711.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Telciu, sat 
Telcișor, sat Fiad, sat Bichigiu,  județul 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii 
lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

712.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Tiha 
Bîrgăului, sat Tureac, sat Mureșenii 
Bîrgăului, sat Piatra Fîntînele, sat Ciosa, 
județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 
4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și  tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

713.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Tîrlișua, sat 
Borleasa, sat Agrieș, sat Agrieșel, sat 
Molișet, județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

714.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Uriu, sat 
Cisteștii Ciceului, sat Ilișua, sat 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 

Respins prin vot 
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Hășmașu Ciceului, județul Bistrița-
Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

715.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Construirea rețelei de alimentare cu 
gaze naturale” in comuna Zagra, sat 
Poienile Zagrei,sat Suplai, sat Perișor, 
sat Alunișul,  județul Bistrița-Năsăud, cu 
suma de 4700 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară construirea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale și 
distribuția acestor în comună 
deoarece cetățenii se confruntă în 
fiecare an cu deja cunoscuta criză a 
lemnului de foc. Acesta fiind tot mai 
scump și tot mai greu de procurat. În 
același timp, România dispune de 
resurse de gaze naturale care pot fi 
puse le dispoziția cetățenilor. 
 

Respins prin vot 

716.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Instalare sistem de bariere și semnal 
acustic la trecerile la nivel cu calea 
ferată” în sat Susenii Bîrgăului, comuna 
Prundu Bîrgăului, județul Bistrița -
Năsăud, DN17, cu suma de  376 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Aceste bariere sunt necesare pentru a 
crește gradul de siguranță a 
conducătorilor auto. În aceași timp 
există deja o lege care 
responsabilizează Guvernul ca până 
la finalul anului 2020 să instaleze 
bariere la toate trecerile la nivel cu 
calea ferată. 

Respins prin vot 

717.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Instalare sistem de bariere și semnal 
acustic la trecerile la nivel cu calea 
ferată” în sat Livezile, comuna Livezile, 
județul Bistrița-Năsăud, DN17, cu suma 
de  376 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului: 
Aceste bariere sunt necesare pentru a 
crește gradul de siguranță a 
conducătorilor auto. În aceași timp 
există deja o lege care 
responsabilizează Guvernul ca până 
la finalul anului 2020 să instaleze 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

bariere la toate trecerile la nivel cu 
calea ferată. 

718.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Instalare sistem de bariere și semnal 
acustic la trecerile la nivel cu calea 
ferată” în sat Livezile, comuna Livezile, 
județul Bistrița-Năsăud, DN17, cu suma 
de  376 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionuț Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Aceste bariere sunt necesare pentru a 
crește gradul de siguranță a 
conducătorilor auto. În aceași timp 
există deja o lege care 
responsabilizează Guvernul ca până 
la finalul anului 2020 să instaleze 
bariere la toate trecerile la nivel cu 
calea ferată. 

Respins prin vot 

719.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Complex sportiv de interes turistic în 
comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud” 
cu suma de 5,360 mii lei. 
 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului întrucât, în anul 
2018 localitatea Rodna a devenit 
stațiune turistică de interes local drept 
pentru care construcța unui complex 
sportiv de interes turistic este un 
obiectiv cheie pentru atragerea 
turiștilor, pentru promovarea 
sportului la nivel local și național. 
Echipa locală de fotbal „Minerul 
Rodna” este una dintre cele mai vechi 
din județ având performanțe notabile 
în ultimul sezon. 
Menționez că Primăria Rodna în 
proximitatea locației acestui proiect 
va construi până în anul 2020 din 
fonduri proprii și un bazin olimpic. 

Respins prin vot 

720.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare drumuri locale în sat 
Sărețel, comuna Șieu-Măgheruș, judetul 
Bistrița Năsăud” cu suma de 2,906 mii 
lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât drumurile 
comunei sunt greu practicabile pentru 
locuitori. 
 

Respins prin vot 
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Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 
721.  Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare și extindere corp 
adminsitrativ primărie în localitatea 
Șieu-Măgheruș, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 869 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât actuala 
costrucție este în stadiu avansat de 
degradare. 

Respins prin vot 

722.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Studiu de fezabilitate pentru 
Autostrada Nordului” cu suma de 42800 
mii lei 
 
 
 
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât realizarea 
unei infrastructuri de comunicații 
rutiere modernă, rapidă și sigură, care 
să lege Transilvania de Moldova și de 
Ungaria, va conduce la dezvoltarea 
rapidă a județelor din mai multe 
puncte de vedere. Pe de o parte, forța 
de muncă ar putea migra cu mai 
multă ușurință, având căi de acces 
rapide și sigure. Din același motiv, 
transportul produselor finite se va 
face mai rapid și cu costuri mici, 
activitățile turistice vor fi încurajate, 
mobilitatea elevilor și studenților va 
crește. Banii alocați vor fi utilizați 
pentru studiul de fezabilitate. 

Respins prin vot 

723.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investiții 
„Studiu de fezabilitate centura orașului 
Beclean, județul Bistrița -Năsăud„ cu 
suma de 856 mii lei. 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Întrucât orașul Beclean este tranzitat 
de DN17, a devenit un sector de drum 
care se supraaglomerează ceea ce 
duce la blocaje în trafic și pune în 
pericol siguranța cetățenilor, consider 
necesară construcția acestei variante 
ocolitoare care in primul rand are 
nevoie de un studiu de fezabilitate. 
Menționez că totalitatea traficul rutier 
trece prin centrul orașului. 

Respins prin vot 
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724.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investiții 
„Studiu de fezabilitate Centura 
municipiului Bistrița, județul Bistrița -
Năsăud„ cu suma de 1600 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Centura municipiului Bistrița este 
unul dintre cele mai importante 
obiective de interes local a 
bistrițenilor, luând în considerare 
direcția de dezvoltare a orașului și 
blocajele create datorită faptului că 
totalitatea traficul rutier care se 
îndreaptă spre Moldova traversează 
acest drum. 

Respins prin vot 

725.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Reabilitare Şcoala Primară Dimitrie 
Cojocaru cartier Slătiniţa, judetul 
Bistrita Nasaud”, cu suma de 100 mii 
lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Cartierul Slătinița se află la mai puţin 
de 10 kilometri de centrul 
municipiului Bistriţa, dar cu toate 
acestea elevii care învață în această 
școală nu au minimele condiții, mai 
exact nu au grup sanitar în incinta 
școlii, consider necesară reabilitatea 
școlii în vederea amenajarii unui grup 
sanitar/toaletă. 
 

Respins prin vot 

726.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Alimentare cu apă în cartierul Slătinița, 
județul Bistrita Nasaud”, cu suma de 
1200 mii lei. 
 
Autor:  
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 fântâni. 
 

Respins prin vot 

727.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare drumuri locale în cartierul 
Slătinița, județul Bistrita Nasaud”, cu 
suma de 50 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât drumurile 
din cartierul Slătinița sunt greu 
practicabile pentru locuitori, deși 
cartierul este situat la mai puțin de 10 
km de centrul Bistriței. 

Respins prin vot 
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728.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea a doua Gradinițe cu 
Program Prelungit, municipiul Bistrița, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de  
3000 mii lei 
 
Autor:  
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. 
 

Respins prin vot 

729.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Refacere infrastructură rutieră în 
municipiul Bistrița, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 7000 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât 
Majoritatea drumurilor din 
municipiul Bistrița se află într-o stare 
deplorabilă, sunt 112 străzi de pământ 
pe domeniul public și zeci de km de 
străzi impracticabile. 
 

Respins prin vot 

730.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Intocmire plan urbanistic zonal in 
comuna Bistrita Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 36 mii lei 
fara TVA. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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

Respins prin vot 

731.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
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 mii lei  
 
Autor:  
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. 

Respins prin vot 
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732.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Servicii de consultanta si identificarea 
terenurilor agricole in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 70 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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

Respins prin vot 

733.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
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 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Posibilitatea de a termina 
implementarea proiectelor in derulare 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in 
interiorul Ministerului. 

Respins prin vot 

734.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Masuratori topografice, suport 
proiectare -Drumuri in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 50 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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

Respins prin vot 

735.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Ecarisaj in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma 10 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare  
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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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.  

736.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice  
Anexa nr.3/15 
 

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 
mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

737.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizarea sediului Primariei din 
comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 4.260 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 

Respins prin vot 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Administrației Publice 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.  

738.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 Parc Recreatie din 
localitatea Sintereag, comuna Sintereag, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.330 mii lei 
 
Autor:  
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 Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
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739.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 1 380 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

740.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
„Modernizare si extindere infrastructura 
iluminat public, comuna Zagra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 276 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului pentru ca 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 și 
Administrației Publice prin 

Respins prin vot 
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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 investiți ilor 
finanțate din fonduri publice, adoptat 
de Guvernul României la data de 18 
ianuarie 2017, publicat în Monitorul 
Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

741.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 159 
mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

742.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Extindere retea electrica in localitatea 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihaesti, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 103 
mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

amendamentului pentru imbunătăţirea 
calităţii vieţii. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

743.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 5.382 mii 
lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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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.  

744.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

745.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Amenajare parc in localitatea Tarpiu, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud cu suma de  100 mii lei . 
 

Motivaţia amendamentului: 
Amenajarea de noi parcuri pentru 
atragerea populaţiei către o sursă de 
sănătate. 
 

Respins prin vot 
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PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea 
satului românesc”; 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

746.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

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

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

Finantarea obiectivului de investiții 
„Construire dispensar medical rural in 
localitatea Galatii Bistritei, judetul 
Bistrita Nasaud”, cu suma de 1.754 mii 
lei, în anul 2017, precum și introducerea 
creditelor de angajament necesare 
contractării lucrării. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent dispensarul 
medical rural este într-un stadiu 
avansat de uzură. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

748.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
366 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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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.  

749.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 Galatii 
Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 5.040 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din 
comuna  sunt aproape impracticabile 
in special in anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

750.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construire statie de Epurare in comuna 
Galatii Bistritei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.350 mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului pentru cresterea 
calitatii vietii cetatenilor din comuna 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 

Respins prin vot 
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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 Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

751.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

752.  Ministerul Dezvoltării Regionale Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

„Modernizare strazi in localitatea 
Sieu,comuna Sieu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.710 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 și 
Administrației Publice 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.  

753.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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, 

Respins prin vot 
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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.  

754.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
„Alimentare cu Apa comuna Zagra 
satele Zagra, Poienile Zagrii si 
Suplai,Alunisul, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 7 360 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

755.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 

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 11.500 mii 
lei. 
 
Autor:  
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 și 

Respins prin vot 
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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 

Administrației Publice 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.  

756.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 drumuri comunale, 
comuna Maieru, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 4.000 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

757.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construire Gradinita cu Program 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 

Respins prin vot 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) " Modernizarea 
satului românesc" 

Prelungit, comuna Maieru, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de  
1.500 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 și 
Administrației Publice 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.  

758.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
„Drum comunal Valea Alunisului(Valea 
Gaurii), comuna Runcu Salvei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 6.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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% 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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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.  

759.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

760.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare Strada Ulita langa Ideci, 
comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 350 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 

Respins prin vot 
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PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

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.  

761.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei fara 
TVA 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

762.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Canalizare in comuna Bistrita 
Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât  

Respins prin vot 
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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 

suma de 405 mii lei fara TVA 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii publice 
de bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

763.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 

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 159 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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locuitori” – aprobat prin Legea 
nr. 224/2007 

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.  

764.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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, 

Respins prin vot 
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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.  

765.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 38 
Dumbravita- Paltineasa – km 2+300 – 
5+990 in comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 3.946 mii 
lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

766.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare strazi rurale in localitatea 
Spermezeu, comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 5.075 mii 
lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 

Respins prin vot 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

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.  

767.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
Dumbravita, comuna Spermezeu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.847 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

768.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizare strazi rurale in localitatea 
Dobricel, comuna Spermezeu, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 1.289 mii 
lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 

Respins prin vot 
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PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

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.  

769.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 5.988 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

770.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Modernizarea infrastructurii rutiere 
locale in comuna Matei, judetul Bistrita 
Nasaud” Valoare proiect (inclusiv 

Motivaţia amendamentului: 
Asigurarea unor conditii optime de 
siguranta si confort in circulatia auto 
si pietonala 

Respins prin vot 



466 
 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

TVA): 5.783 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

771.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
„Construire retele de canalizare si statie 
de epurare in comuna Matei, satele 
Matei si Corvinesti judetul Bistrita 
Nasaud” Valoare proiect (inclusiv 
TVA): 6.465 mii lei 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 
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772.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 6.308 mii 
lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

773.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
agricole in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 5.672 mii lei   
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Pentru dezvoltarea agriculturii in 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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de Guvernul României la data de 18 
ianuarie 2017, publicat în Monitorul 
Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 2017.  

774.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 st abilirea 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.  

Respins prin vot 

775.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Pietruit, balastat si nivelat strazi si 
drumuri, reparat santuri in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
cu suma de 150 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 

Respins prin vot 
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Subprogramul c) "Infrastructură 
la nivel județean" 

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.  

776.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 30 mii lei . 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Atragerea de turisti 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

777.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Amenajare curte gradinita in localitatea 
Dumitra, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 50 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice prin 
implementarea etapei a II-a a 
Programului Național d e Dezvoltare 

Respins prin vot 
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DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea 
satului românesc" 

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.  

778.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 
mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

779.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Proiect Tehnic si executie extindere 
canalizare – 3 km in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” Cu suma de 
3.000 mii lei  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
In vederea desfasurarii in conditii 
optime a diverselor manifestari 
culturale din localitatea Cepari. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Respins prin vot 
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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 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP Administrației Publice 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.  

780.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

781.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 

Finantarea obiectivului de investitii 
„executare trotuare in localitatea 
Dumitra, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” 

Motivaţia amendamentului: 
Facilitarea circulatiei pietonilor pe 
trotuare. 
 

Respins prin vot 
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DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură 
rutieră județeană" 

 Cu suma de 280 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

782.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Amenajare teren de fotbal in localitatea 
Tarpiu, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” 
cu suma de 50 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

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

783.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei. 
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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.  

Respins prin vot 

784.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Facilitarea circulatiei pietonilor pe 
trotuare 
 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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 

Respins prin vot 
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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.  

785.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
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 mii lei  
 
Autor:  
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 și 
Administrației Publice 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 st abilirea 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.  

Respins prin vot 

786.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN 
DOMENIUL INVESTIȚIILOR 
PUBLICE 
Subcapitolul 
INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construire Sala de Sport la Scoala 
Gimnaziala  Dumitra, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 300 mii lei  
 
Autor:  
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 

Respins prin vot 
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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 

de plăcere şi se vor organiza 
competiţii sportive între clase. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 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.  

787.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea a 3 creșe in oraşul Bistriţa, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.868 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

788.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Beclean, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în  
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

789.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Nasaud, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

790.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in orasul 
Sangeorz-Bai judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

791.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Bistrita-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

792.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

793.  Anexa 3/15/27, Cod program Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe in comuna 
Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

794.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

795.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

796.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Josenii-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

797.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Lechita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

798.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Lesu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

799.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Livezile, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  

Respins prin vot 
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Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

800.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

801.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Parva, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 

Respins prin vot 
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educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

802.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Prundu-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

803.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

804.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

805.  Anexa 3/15/27, Cod program Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe in comuna Sant, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

806.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Sieu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 
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grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

807.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

808.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Sieu 
Odorhei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

809.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

810.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Teaca, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

811.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Tiha-
Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

812.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea a 3 creșe in oraşul Bistriţa, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.868 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

813.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Beclean, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 

Respins prin vot 
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2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

814.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in oraşul 
Nasaud, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

815.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in orasul 
Sangeorz-Bai judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  

Respins prin vot 
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Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

816.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Bistrita-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 
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817.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

818.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 
 

819.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

820.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 

Respins prin vot 
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3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

821.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Josenii-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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822.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Lechita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 

823.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Lesu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 

Respins prin vot 



497 
 

sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

824.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Livezile, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendament ul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

825.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

826.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Parva, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 

Respins prin vot 
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827.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Prundu-Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

828.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 
 
 

829.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

830.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Sant, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 



501 
 

Grupul PMP înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

831.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Sieu, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

832.  Anexa 3/15/27, Cod program Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

„Construirea unei creșe in comuna 
Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

833.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Sieu 
Odorhei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 

Respins prin vot 



503 
 

grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

834.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

835.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Teaca, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 

Respins prin vot 
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fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

836.  Anexa 3/15/27, Cod program 
1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală – Etapa II” 
  
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Tiha-
Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel nați onal, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de guvernare 2018 – 
2020, capitolul “Politici în domeniul 
educației”, măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede “construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school”. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – Etapa II. 

Respins prin vot 

837.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru satisfacerea 
necesităţilor privind securitatea 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

sanitara si sanatatea publica, precum 
si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Dumitra 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

838.   Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Bistrita Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Bistrita Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

839.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Branistea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Branistea. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

840.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru satisfacerea 
necesităţilor privind securitatea 

Respins prin vot 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

sanitara si sanatatea publica, precum 
si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Budacu de Jos. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

841.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Caianu Mic, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Caianu Mic. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

842.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Cetate, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Cetate. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

843.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Chiochis, judetul Bistrita 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 
amendamentului, pentru satisfacerea 

Respins prin vot 
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Anexa nr.3/15 
 

Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

necesităţilor privind securitatea 
sanitara si sanatatea publica, precum 
si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Chiochis. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

844.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Chiuza, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Chiuza. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 

845.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Ciceu Giurgesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Ciceu Giurgesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

846.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 

Respins prin vot 
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Publice 
Anexa nr.3/15 
 

comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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

847.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Cosbuc, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Cosbuc. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

848.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Dumitrita, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Dumitrita. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

849.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 

Respins prin vot 
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Publice 
Anexa nr.3/15 
 

comuna Feldru, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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

850.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 
 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Galatii Bistritei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

851.  Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Ilva Mare, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Ilva Mare. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

852.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea 

Respins prin vot 
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Administrației Publice  comuna Josenii Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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

853.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Lesu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Lesu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 

854.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Lunca Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

855.  Anexa nr.3/15 Ministerului Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Magura Ilvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 Magura Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

856.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Matei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Matei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

857.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Mariselu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Mariselu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

858.  Anexa nr.3/15 Ministerului Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Micestii de Campie, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 Micestii de Campie. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

859.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Milas, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Milas. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

860.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Monor, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Monor. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

861.  Anexa nr.3/15 Ministerului Finantarea obiectivului de investitii Motivaţia amendamentului: Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Negrilesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

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 Negrilesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

862.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Nimigea, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Nimigea. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 

863.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Nuseni, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Nuseni. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
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864.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Parva. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

865.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Petru Rares, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Petru Rares. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

866.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Prundu Birgaului, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Prundu Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
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867.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Rebrisoara, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Rebrisoara. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

868.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Rodna, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Rodna. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

869.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Runcu Salvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
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870.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Salva, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Salva. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

871.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Spermezeu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

872.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sant, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sant. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 
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873.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sieu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

874.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Terminarea construcției capelei 
mortuare in comuna Sieut, sat Sebiș, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1.000 mii lei 
 
Autor:  
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 satul Sebiș, comuna 
Șieuț. (Construcția capelei este 
începută din anul 2016). Consider că 
trei ani mai târziu ar trebui să fi fost 
finalizată lucrarea. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

875.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sieu Magherus, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sieu Magherus. 

Respins prin vot 



518 
 

 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

876.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sieu Odorhei, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sieu Odorhei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

877.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Sintereag, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Sintereag. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

878.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Silivasu de Campie, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii 
lei 
 
Autor:  
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 Silivasu de Campie. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

879.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Tarlisua, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Tarlisua. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

880.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Tiha Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
Autor:  
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 Tiha Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 

881.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Uriu, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 

Respins prin vot 
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locuitorii din Uriu 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

882.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Urmenis, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Urmenis. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 

Respins prin vot 

883.  Anexa nr.3/15 Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  
 
 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei capele mortuare in 
comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
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 Zagra. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare 
Locala. 
 

Respins prin vot 

884.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/13, 
Capitolul 7010, Subcapitolul 04, 
Grupa/Titlul 71, Articolul 01, 
Alineat 30. 

Se suplimentează bugetul pe 2019, cu 
suma de 1 milion lei, reprezentând sume 
restante neachitate constructorului, la 
Căminul de bătrâni din Comuna 
Dămienești, Județul Bacău. 
 

Motivaţia amendamentului: 
Obiectivul este finalizat prin proces 
verbal de recepție. Din lipsa 
resurselor financiare la nivel local nu 
s-a achitat restul lucrărilor executate 
cuprinse în proiect, sub riscul UAT 

Respins prin vot 
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Autor: 
Constantin Avram,  
Deputat ALDE 
 

Dămienești de a fi executată silit (sau 
intrarea stării de insolvență) 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu 1 milion lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 3/16/01 – 
Ministerul Finanțelor Publice, la 
capitolul “Alte servicii publice 
generale”  

885.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 7001, Grupa/Titlul 51, 
Articolul 02, Alineat 04. 

Se suplimentează bugetul pe 2019, cu 
suma de 30 mil lei, reprezentând 
înființarea (construirea) unui complex 
sportiv ecvestru care să cuprindă: 
- Centru de excelență pentru 
sportivi profesioniști (copii, juniori, 
tineret, amazoane, seniori); 
- Școală de echitație; 
- Centru de agrement; 
- Centru de terapie cu cai pentru 
copiii cu autism, sindrom down, ori alte 
dizabilități. 
Obiectivul vizat, de care România are 
nevoie, în special în zona Moldovei, 
poate fi realizat în cadrul CNI 
(Compania Națională de Investiții) prin 
Programul Național de Construcții de 
Interes Public sau Social sub Programul 
– Complexuri Sportive. In acest sens, 
investiția se va concretiza prin 
construirea: 
1) Manej acoperit, format din două 
corpuri: 
a) Manej concurs (35/80 m²) 
b) Manej încălzire (25/60 m²) 
2) Manej descoperit pe nisip 
(100/70 m²) 

Motivaţia amendamentului: 
În ultimii ani sportul ecvestru în 
România s-a dezvoltat foarte mult iar 
sportivii noștri au obținut 
recunoaștere atât la nivel național cât 
și la nivel internațional. Astfel: 
La Campionatul Balcanic, din 2018, 
din Zagreb – Croația, România a 
obținut: 
- Aur cu lotul de seniori 
- Aur cu lotul de tineret  
- Argint cu locul de copii 
- Bronz cu lotul de amazoane 
- Bronz cu lotul de juniori 
La individual, sportivii români au 
obținut: 
- Campion balcanic la seniori 
(Aur) 
- Vicecampion balcanic la 
seniori (Argint) 
- Campion balcanic la copii 
(Aur) 
- Bronz la tineret. 
Toate aceste rezultate ne obligă să 
oferim acestor sportivi un centru 
performant de echitație, care să le 
ofere condiții de lucru și antrenament, 

Respins prin vot 
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3) Manej descoperit încălzire pe 
nisip (70/50 m²) 
4) Manej descoperit pe iarbă 
(90/100 m²) 
5) Două grajduri a câte 25 de boxe 
de 4/4 m² 
6) Boxe mobile – 100 de bucăți 
7) Pistă de alergare (hipodrom) 
8) Plimbătoare cai 
9) Clădire administrativă, spații de 
cazare (30 de camere), sală cantină, sala 
de conferințe, săli de tratament, cabinete 
medicale, vestiare, toalete, bazin 
balnear, sală de sport. 
10) Spațiu chinetoterapeutic pentru 
cai și cabinet veterinar. 
 
Autor: 
Ștefan-Alexandru Băișanu,  
Deputat ALDE 
 
 
 

similare celor din Europa. În același 
timp, pe lângă performanță, se 
intenționează ca acest complex 
sportiv ecvestru să vină și în 
întâmpinarea doritorilor de agrement 
cu calul și a copiilor c u autism, 
sindrom down și alte dizabilități. Prin 
urmare, investiția va influența în bine 
sportul de performanță, sportul de 
mase (cu impact social), precum și 
activitățile medicale pentru copii cu 
dizabilități din toată România. 
 
Sursa de finanţare: 
Programul Național de Construcții de 
Interes Public sau Social sub 
Programul – Complexuri Sportive. 

886.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Articolul 01, 
Alineat 04.  

Alocarea  sumei de 450.000 lei pentru 
construire șanțuri pereate în localitatea 
Seleuș, județul Arad.  
 
 
Autorul amendamentului:  
Pistru-Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de 
infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  
 

Respins prin vot 

887.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, , Grupa/Titlul 
55, Articolul 01, Alineat 13. 

Alocarea  sumei de 450.000 lei pentru 
construire trotuare pietonale în 
localitatea Seleuș, județul Arad.  
 
Autorul amendamentului: Pistru-

Susținerea proiectului de 
infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 

Respins prin vot 
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Popa Eusebiu-Manea, ALDE Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

888.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/27, 
Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau 
Social 

Alocarea  sumei de 200.000 lei pentru 
renovare clădire remiza SVSU în 
localitatea Seleuș, județul Arad.  

 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de dezvoltare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  
 

Respins prin vot 

889.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 20, 
Articolul 01, Alineat 03. 

Alocarea sumei de 360.000 lei pentru 
extindere și dirigenție rețea electrică în 
vederea alimentării Cartier Nou sat 
Aluniș, com. Frumușeni, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului Pistru-Popa 
Eusebiu-Manea, ALDE 

În desfășurare două contracte pentru 
extindere rețea electrică în vederea 
alimentarii Cartier Nou sat Aluniș. 
Suma solicitată reprezintă 80% din 
valoarea totală a proiectului, necesară 
finalizării celor două contracte. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  

Respins prin vot 

890.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
modernizare drumuri comunale 
Luncșoara-Tohești, localitatea 
Hălmăgel, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului Pistru-Popa 
Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de 
infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

891.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 20, 
Articolul 01, Alineat 03. 

Alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
modernizarea sistemului de iluminat 
public în localitatea Hălmăgel, județul 
Arad. 
 

Susținerea programelor de dezvoltare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului Pistru-Popa 
Eusebiu-Manea, ALDE 
 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

892.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 7.500.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Șicula, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului Pistru-Popa 
Eusebiu-Manea, ALDE 
 
 
 
 

Susținere finalizare proiect pentru 
asfaltare străzi în comună, pe o 
distanță de 7 km. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

893.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51, 
Articolul 02, Alineat 38. 

Alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru 
introducerea rețelei de gaz în comuna 
Șicula, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finalizare lucrări care să ducă la 
modernizarea infrastructurii din 
comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

894.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/01, 
Capitolul 5400, Alte Servicii 
Publice Generale 

Alocarea  sumei de 200.000 lei pentru 
renovare clădire capelă mortuară în 
localitatea Iermata, județul Arad.  
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectului de dezvoltare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

895.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 1.600.000 lei pentru 
scurgere ape pluviale și podețe pe str. 
Lăutarilor și Unirii în comuna Șicula, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-

Necesitate construcție de șanțuri și 
podețe pentru colectarea apei pluviale 
și construirea canalizării de scurgere 
a acestei ape pluviale în Crișul Alb pe 
distanță de cca 1,5km. Această 
lucrare se impune stringent, deoarece 

Respins prin vot 
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Popa Eusebiu-Manea, ALDE în fiecare iarnă/primăvară, apa 
pluvială băltește în zona celor două 
străzi, soluția de scurgere în Crișul 
Alb fiind cea mai bună din punct de 
vedere tehnic. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

896.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51, 
Articolul 02, Alineat 38. 

Alocarea sumei de 3.795.758,28 lei 
pentru construire Campus Școlar J.G. 
Tajovsky în orașul Nădlac, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Incapacitate de achitare a sumei din 
bugetul local pentru finanțarea 
proiectului de construire a 
campusului școlar. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

897.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Cermei, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea programelor de dezvoltare 
locală și susținerea proiectelor de 
infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

898.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 51, 
Articolul 02, Alineat  

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
introducerea rețelei de gaz în comuna 
Cermei, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea programelor de dezvoltare 
locală și susținerea proiectelor de 
infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 
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899.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru 
modernizare și asfaltare străzi în 
localitățile Secusigiu, Satu Mare, Munar 
și Sînpetru German, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijin financiar pentru finalizarea a 
două contracte  aflate în desfășurare, 
de proiectare și execuție pentru 
asfaltarea străzilor din comuna 
Secusigiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

900.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
construire șanțuri și podețe în localitatea 
Zimandu Nou, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sumă necesară pentru achitarea 
lucrărilor de construire șanțuri și 
podețe. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

901.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15/02, 
Capitolul 7001, Grupa/Titlul 55, 
Articolul 01, Alineat 26. 

Alocarea sumei de 80.000 lei pentru 
reabilitare bloc locuințe în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de 
infrastructură ce necesită cofinanțare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

902.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
pietruire drumuri agricole în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de 
infrastructură ce necesită cofinanțare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

903.  Legea Bugetului de Stat pe anul Alocarea sumei de 40.000 lei pentru Susținerea proiectelor de Respins prin vot 
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2019, Anexa nr. 3/15 reabilitare dispensar uman în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

infrastructură ce necesită cofinanțare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

904.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 24.000 lei pentru 
reabilitare Grădiniță în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de 
infrastructură ce necesită cofinanțare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

905.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
modernizare infrastructură rutieră în 
comuna Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de 
infrastructură ce necesită cofinanțare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

906.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 10.000 lei pentru 
modernizare Primărie în comuna 
Pleșcuța, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținerea proiectelor de 
infrastructură ce necesită cofinanțare 
locală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

907.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 300.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Almaș, 
județul Arad. 
 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

908.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 350.000 lei pentru 
construire casă mortuară în comuna 
Almaș, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

909.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 350.000 lei pentru 
construire casă mortuară în comuna Cil, 
județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

910.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 150.000 lei pentru 
dalare șanțuri și realizare accese în 
comuna Almaș județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

911.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 150.000 lei pentru 
întreținere și reparații trotuare în 
comuna Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

912.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
întreținere și reparații drumuri comunale 
DC30 și DC35, comuna Almaș, județul 
Arad. 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

913.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
întreținere și reparații străzi în comuna 
Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

914.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare Centru Civic în comuna 
Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

915.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare platformă Primărie Almaș cu 
pavaj, bănci, coșuri de gunoi și iluminat 
în comuna Almaș, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 
 
 
 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

916.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
amenajare platformă Dispensar uman în 
comuna Almaș, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 
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917.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 80.000 lei pentru 
lucrări de modernizare a sistemului de 
iluminat public în comuna Almaș, 
județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

918.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 120.000 lei pentru 
amenajare pasarelă pietonală în Valea 
Almașului, județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

919.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 200.000 lei pentru 
amenajare canal colector Joia Mare, 
județul Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

920.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare pasarelă pietonală peste râul 
Crișul Alb, localitatea Joia Mare, județul 
Arad. 
 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

921.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
amenajare canal adiacent DN 79A 
colectare apă pluvială, localitatea 
Almaș, județul Arad. 
 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

922.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
reabilitare și dotare Cămine Culturale în 
comuna Almaș, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

923.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
reabilitare școli și grădinițe (încălzire 
centrală, acoperiș, tavan, tencuit și 
zugrăvit), localitatea Almaș, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijinirea în realizarea obiectivelor 
de investiții a proiectelor din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

924.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 20.328.326 lei pentru 
extindere rețea de alimentare cu apă și 
rețea canalizare menajeră în comuna 
Zăbrani, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijin în vederea finanțării 
proiectului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

925.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 5.652.042 lei pentru 
modernizare străzi în localitățile Chesinț 
și Neudorf, comuna Zăbrani,  județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sprijin în vederea finanțării 
proiectului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

926.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 625.910 lei pentru 
construire capelă funerară în comuna 
Zăbrani, județul Arad. 

Sprijin în vederea finanțării 
proiectului 
 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

927.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 400 mii  lei pentru 
reparații străzi secundare în comuna 
Ignești, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiecte infrastructură în 
comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

928.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 210 mii lei pentru 
modernizare și dotare dispensar uman în 
comuna Ignești, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiecte infrastructură în 
comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

929.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 140 mii lei pentru 
construire trotuare în comuna Ignești, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiecte infrastructură în 
comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

930.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 50.000 lei pentru 
cheltuieli de reparații și întreținere în 
comuna Bîrsa, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiecte de construcție 
aflate în desfășurare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

931.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 19.604.474,00 lei 
pentru sistem de canalizare menajeră și 
extindere rețele de alimentare cu apă în 

Susținerea proiectului de canalizare și 
alimentare apă. Valoarea totală 
necesară pentru finalizarea/realizarea 

Respins prin vot 
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comuna Pilu, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

obiectivului de investiții este de 
20.504.463,00, din care 899.989,00 
buget local. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

932.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 3.000 mii lei pentru 
modernizare străzi în comuna Grăniceri, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiect în desfășurare. 
Contribuție buget local, 2.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

933.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
extindere rețea canalizare în comuna 
Grăniceri, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiect în desfășurare. 
Contribuție buget local, 1.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

934.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 80.000 euro pentru 
reabilitare, modernizare și extindere 
sistem de iluminat stradal de tip 
ecologic în comuna Hășmaș, județul 
Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiect de infrastructură. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

935.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
asfaltare străzi în comuna Cermei, 
județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-

Finalizare lucrare de modernizare 
infrastructură în comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 

Respins prin vot 
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Popa Eusebiu-Manea, ALDE Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

936.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru 
introducere rețea de gaz în comuna 
Cermei, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finalizare lucrare de modernizare 
infrastructură în comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

937.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
renovare Școală Gimnazială în comuna 
Chisindia, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Susținere proiect de dezvoltare și 
modernizare în comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

938.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural în satul 
Brusturi, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Proiect în desfășurare. Valoarea 
totală a proiectului este de 800 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

939.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru 
reabilitare trotuare strada Primăriei, 
strada Avram Iancu, strada 
Ciungănească și strada Horea din 
localitatea Hălmagiu, județul Arad. 
 
Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Proiect în desfășurare. Valoarea 
totală a proiectului este de 1.500 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Respins prin vot 

940.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
modernizare parc agreement în 
localitatea Hălmagiu, județul Arad. 

Proiect în desfășurare. Valoarea 
totală a proiectului este de 1.000 mii 
lei. 

Respins prin vot 
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Autorul amendamentului: Pistru-
Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

 
Sursa de finanţare: 
Fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

941.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Aghiresu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

942.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Aiton, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 



536 
 

Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

943.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Alunis, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

944.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Apahida, judetul Cluj. 
 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

945.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Aschileu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

946.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Etapa a II-a”. 
 
 

Baciu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

947.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Baisoara, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
948.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Belis 
judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

949.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Bobalna, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

950.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Bontida, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

951.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Borsa, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

952.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Buza, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

953.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Caianu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

954.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Calarasi, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

955.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 



543 
 

Etapa a II-a”. 
 
 

Calatele, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

956.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Camarasu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
957.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Capusu Mare, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

958.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Caseiu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

959.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Catina, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

960.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Câțicău, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

961.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ceanu Mare, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

962.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Chinteni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

963.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Chiuesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

964.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Etapa a II-a”. 
 
 

Ciucea, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

965.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ciurila, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
966.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cojocna, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

967.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cornesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

968.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Cuzdrioara, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

969.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Dabaca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

970.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Feleacu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

971.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Fizesu Gherlii,  judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

972.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Floresti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

973.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 



553 
 

Etapa a II-a”. 
 
 

Frata, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

974.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Garbau, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
975.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Geaca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

976.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Gilau, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

977.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Iara, 
judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

978.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Iclod, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

979.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Izvolul Crisului, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

980.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Jichisu de jos, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

981.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Jucu, 
judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

982.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Etapa a II-a”. 
 
 

Luna, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

983.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Maguri Racatau, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
984.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Manastireni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

985.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Margau, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

986.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Marisel, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

987.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mica, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

988.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mihai Viteazu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

989.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mintiu Gherlii, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 
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înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

990.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Mociu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

991.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Etapa a II-a”. 
 
 

Moldovenesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

992.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Negreni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
993.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Palatca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

994.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Panticeu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

995.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Petrestii de Jos, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

996.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Ploscos, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

997.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Poieni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

998.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Rasca, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 



567 
 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

999.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Recea Cristur, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1000.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Etapa a II-a”. 
 
 

Sacuieu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1001.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sandulesti, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
1002.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Savadisla, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1003.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sancraiu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1004.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sanmartin, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1005.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Sanpaul, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1006.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Sic, 
judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1007.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Suatu, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 

Respins prin vot 



572 
 

înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1008.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Tritenii de Jos, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1009.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 

Respins prin vot 
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Etapa a II-a”. 
 
 

Tureni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1010.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Taga, 
judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Locala – etapa a II-a. 
1011.  Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Unguras, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1012.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna Vad, 
judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 

Respins prin vot 
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prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1013.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Valea Ierii, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1014.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Viisoara, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 

Respins prin vot 
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Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

1015.  Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii 
„Construirea unei creșe in comuna 
Vultureni, judetul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian 
LUNGU 

Motivatia amendamentului: 
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare în vederea 
asigurării condițiilor de creștere și 
îngrijire a copiilor din comună în 
cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de 
înscriere a copiilor în creșe, de doar 
3% la nivel național, amendamentul 
va asigura construirea unei creșe în 
fiecare comună, conform 
Programului de Guvernare PSD 2017 
– 2020, Capitolul Politici în domeniul 
educației, Măsura 2 “Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie”, care 
prevede construcția a 2.500 de creșe, 
grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare 
Locala – etapa a II-a. 

Respins prin vot 

1016.  Articolul 281/anexa 3/15/02 
capitolul 7001/ titlul 55/ articolul 
02/ alineatul 03   

Se introduce un articol nou: 
Art. 281 
În bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, la 
capitolul 70.01 “Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică”, titlul 55 “Alte 
transferuri”, alineatul “Asistență pentru 

Conform datelor Fondul de Investiții 
Sociale din Moldova (FISM), până în 
prezent au fost renovate şi 
modernizate 845 de grădinițe din 
Republica Moldova din grantul oferit 
de Guvernul României, in perioada 
2012- 2015 fiind valorificate în acest 

Respins prin vot 
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dezvoltare alocată în străinătate”, este 
cuprinsă suma de 23.350 mii lei pentru 
finanțarea de către Republica Moldova a 
lucrărilor de renovare și reparație pentru 
infrastructura preșcolară și școlară, conform 
Acordului dintre Guvernul României și 
Guvernul Republicii Moldova privind 
implementarea programului de asistență 
tehnică și financiară în baza unui ajutor 
financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane euro acordat de România 
Republicii Moldova, semnat la București la 
27 aprilie 2010. 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor – Viorel– deputat neafiliat 
Banias Mircea Marius– deputat neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat 
neafiliat 
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat 
neafiliat 
Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Dobre Mircea – Titus – deputat neafiliat 
Durbacă Eugen – deputat neafiliat 
Huncă Mihaela – deputat neafiliat 
Meiroșu Marilena – Emila– deputat 
neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat 
neafiliat 
Podașcă Gabriela – Maria – deputat 
neafiliat 
Spînu Ion – deputat neafiliat 
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 
Mocialcă Ion – deputat neafiliat 
Petric Octavian – deputat neafiliat 
Pop Georgian – deputat neafiliat 

sens circa 29 milioane de euro. 
Continuarea procesului de renovare a 
acestora, cu suportul Guvernului este 
esențial pentru susținerea 
angajamenelor pe care România și le-
a asumat față de dezvoltare 
Republicii Moldova. 
 
Sursa de finanțare:  
Sumele suplimentare vor fi alocate 
din bugetul Autorității Electorale 
Permanente din subvenția alocată 
finanțării partidelor politice, în 
cuantum de 409.000 mii lei bugetul 
propus pentru 2019. 
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Tudose Mihai – deputat neafiliat 
Vlăducă Oana – Silvia – deputat 
neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat 
 

1017.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice  
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 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Suma este necesară pentru finalizarea 
lucrărilor la „Parcul Balnear Beltiug” 
din comuna Beltiug, județul Satu 
Mare. 

 
Sursa de finanţare: Redistribuirea 
sumei de 14.000 mii lei  de la Anexa 
nr.3/15, capitolul 5000, grupa/titlul  
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice la Anexa 
nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 
 

Respins prin vot 

1018.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social  
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Anexa nr. 3/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale ți Administraţiei 
Publice cu suma de 5.000 mii lei pentru 
realizare  documentație și începerea 
lucrărilor la Sala Polivalentă din 
municipiul Suceava, județul Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 

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 evenim ente 
deosebite precum concerte, congrese, 
spectacole, expoziții, o sală 
polivalentă este imperios necesară. 
Consiliul Tehnico – Economic (CTE) 
al Companiei Naționale de Investiții 
(CNI) a avizat favorabil, fără 
observații, studiul tehnico-economic 

Respins prin vot 
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Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

de prefezabilitate realizat de Primăria 
Municipiului Suceava pentru 
construirea Sălii Polivalente.  
Sursa de finanțare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes 
public sau social Cod 1324 

1019.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice / 
Programul 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." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, anexa 
introdusă prin Ordonanta 
16/2014 

Se propune alocare a 65.000 mii lei 
credite de angajament pentru realizarea 
obiectivului de investiții Sală 
Polivalentă în Municipiul Deva, Județul 
Hunedoara, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naționale de Investiții. 
 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.25/2001 
privind înființarea Companiei 
Naționale de Investiții "C.N.I."  se 
finanțează cu precădere construirea 
de Săli de sport, Baze sportive etc. 
O sală polivalentă la nivelul 
Municipiului Deva ar reprezenta o 
creștere semnificativă a calității vieții 
pentru o populație foarte din întreaga 
regiune. 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes 
public sau social Cod 1324 

Respins prin vot 

1020.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
construirea căminului cultural cu sală 
multifuncțională în comuna Chiojdeni, 
județul Vrancea. 
 
 
 

Comunitatea de localnici din comuna 
Chiojdeni, județul Vrancea, are 
nevoie de această investiție pentru că 
în zonă se desfășoară diferite 
evenimente cultural-artistice, care au 
ca menire păstrarea identității 
culturale a locuitorilor de pe Valea 

Respins prin vot 
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Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Râmnicului. De ziua comunei, pe 6 
august, când se celebrează 
Schimbarea la Față a Domnului, sau  
denumirea locală, sărbătoarea de 
Pobrejenie, în comună are loc un 
festival al datinilor populare, care, 
din lipsa unui local, se desfășoară în 
aer liber. 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 

1021.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 
 

Se alocă suma de 4.750 mii lei pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici prentru construirea unei creșe 
PT, C plus M în municipiul Focșani, 
județul Vrancea.  
 
 
 
 
 
  
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Locurile în creşele şi grădiniţele din 
Focșani sunt insuficiente. Autoritățile 
locale ar trebui să asigure finanţarea 
construcţiei unui număr minim de 
creşe, în fiecare oraş de peste 10.000 
de locuitori, proporţional cu populaţia 
fiecărei localităţi. Astfel, pentru 
Focșani, ar trebui construită o creșă la 
10.000 - 15.000, orașul având o 
populație de aproape 70.000 de 
locuitori.  
În acest moment, în Focșani 
funcționează două creșe, cu câte patru 
clase, care deservesc întregul oraș, 
neputând răspunde cererii tuturor 
familiilor care doresc să își înscrie 
copiii preșcolari în sistemul de 
învățământ. Potrivit cererii, în 
Focșani ar mai fi nevoie de 
construirea a minimum două creșe de 
cartier. 

Respins prin vot 
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Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 

1022.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
construire școală sat Chiricari, comuna 
Nereju, județul Vrancea.  
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Comuna Nereju este una dintre cele 
mai importante comune din zona 
montană a județului Vrancea, cu o 
populație de vârstă școlară în 
creștere. Satul Chiricari a fost afectat 
în dese rânduri de alunecările de teren 
din zonă, având nevoie de un local 
nou și sigur pentru desfășurarea 
activității școlare. 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1023.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea aducțiunii de apă în comuna 
Păunești, județul Vrancea.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 

Comuna Păunești are un sistem de 
aducțiune de apă începând cu anul 
2000. Din cauza extinderii comunei, 
în zonele atrase în intravilan este 
nevoie de investiții în aductiunea cu 
apa, ingregul sistem având nevoie de 
redimensionare și reabilitare.    
 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 

Respins prin vot 
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Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 
 

1024.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 
 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
construire și amenajare piață 
agroalimentară în satul Timboeș ti, 
comunca Timboiești, județul Vrancea   
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 
 

Principala activitate a locuitorilor 
comunei Timboiești constă în 
cultivarea viței de vie și 
comercializarea produselor obținute. 
În momentul de față comerțul are loc 
de-a lungul drumului E85 sau prin 
piețele altor localități, comuna având 
nevoie de un spațiu în care se poate 
desfășura un comerț civilizat 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 
 
 

Respins prin vot 

1025.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

Se alocă suma de  2.400 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
Construire sală de sport și cantina 
școlară Liceul ”Simion Mehedinți” 
comuna Vidra, Județul Vrancea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna Vidra este un important 
centru școlar pentru localitățile de pe 
Valea Putnei, în județul Vrancea. 
Unitatea de învățământ liceal are 
înscriși la cursuri aproape 500 de 
elevi, în ciclul IX-XII, învățământ de 
zi, majoritatea provenind din familii 
cu venituri modeste. Pentru acești 
elevi este mai mult decât necesară 
reconsctruirea cantinei liceului, pe 
vechiul amplasament, clădirea actuală 
reprezentând risc major în caz de 
cutremur, și nemairăspunzând 
nevoilor actuale. Pentru demolarea și 

Respins prin vot 
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Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

reconstrucția ei ar fi nevoie de o 
investiție în valoare de 800 mii lei. 
De asemenea, Liceul Vidra are 
nevoie de constrcția unei săli de sport 
modern care să răspundă nevoilor 
elevilor și cadrelor didactice pentru 
practicarea sportului. Pentru acest 
obiectiv de investiții ar fi nevoie de o 
finanțare în valoare de 1.600 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 
 

1026.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 9.000 mii lei pentru Obiectivul 
de investiții Reabilitare și asfaltare 
drumuri sătești și comunale în comuna 
Vidra, județul Vrancea și construcția de 
poduri peste pârâul Saca și pârâul 
Colțea, comuna Vidra, județul Vrancea.  
 
 
 
 
 
 
Autori: 

În componența comunei Vidra intră 
nu mai puțin de șapte sate, Șerbești, 
Burca, Cucuieți, Tichiriș, Vidra, 
Viișoara și Irești, care necesită 
investiții majore în infrastructura 
stradală. Este vorba despre porțiuni 
însumate de drum care ajung la o 
distanță de aproximativ 9 km de 
drumuri care necesită intervenții 
rapide atât pentru reabilitare, cât mai 
ales pentru modernizare și asfaltare. 
De asemenea, în cadrul acestor 
intervenții, este necesară și 
construcția de poduri și podețe peste 
pârâul Saca și Colțea. 
Proiectul de reabilitare a 
infrastructurii este urgent pentru că în 
acest moment, din cauza stării 
deplorabile a ulițelor, intervențiile în 

Respins prin vot 
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Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

situații de extremă urgență sunt de 
cele mai multe ori întârziate sau chiar 
imposibile.  
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 9.000 mii 
lei sumele prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 
 

1027.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 

 

Se alocă suma de 1.000 mii lei  pentru 
obiectivul de investiții Studiu de 
fezabilitate și Construcție Sală  
multifuncțională de sport în municipiul 
Focșani, județul Vrancea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Municipiul Focșani are nevoie d e o 
extindere a rețelei destinate 
practicării sportului și pentru 
relaxare, iar această sală de sport 
multifuncțională este gândită ca o 
extindere a terenului de sport din 
cartierul Sud al municipiului, pentru a 
răspunde nevoii de performață 
sportivă, atât pentru sport de 
performanță dar și de masă, pentru 
tineri, dar și pentru seniori.  
Arena interioară va trebui să fie 
adaptată mai multor scenarii, prin 
structurile amovibile propuse pentru 
diferite jocuri sau concerte. 
 
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 
 

Respins prin vot 

1028.  Anexa nr. 3/15 Se alocarea sumei de 50 mii lei pentru Comuna Pufești este lipsită în acest Respins prin vot 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
și  Administrație Publică  
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 

 

Proiecte de investitii Reabilitare, 
modernizare și dotare Cămin Cultural 
sat Pufești. com. Pufești, Județul 
Vrancea. 
 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

moment de un spațiu în care să se 
desfăsoare în condiții decente 
activitățile socio-culturale.  
 
Sursa de finanţare: 
bugetul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și  Administrație Publică – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – ETAPA II - Credite de 
angajament 
 
 

1029.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice / 
Programul 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." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 
16/2014 

Se propune alocare a 7.500 mii lei – 
credite de angajament - pentru realizarea 
obiectivului de investiții Construirea 
unui bazin de înot și extinderea 
Aqualand în Municipiul Deva, Județul 
Hunedoara, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naționale de Investiții. 
 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.25/2001 
privind înființarea Companiei 
Naționale de Investiții "C.N.I."  se 
finanțează cu precădere construirea 
de Săli de sport, Baze sportive etc. 
Extinderea și modernizarea 
Aqualandului din Municipiul Deva 
reprezintă un punct foarte important 
pe agenda publică locală. 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes 
public sau social Cod 1324 

Respins prin vot 

1030.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

Se propune alocarea  sumei de 1.000 mii 
lei pentru fințarea Căminului pentru 
persoane vârstnice Solca, județul 
Suceava.  
Suma rezultă din responsabilitatea 

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 

Respins prin vot 
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cofinanțării căminelor de bătrâni de 
către administrația publică centrală, în 
completarea contribuți ei persoanei 
beneficiare/susținătorilor legali. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

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. 
Marea problemă constă în 
dificultățile financiare ale 
administrațiilor locale. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Ministerul 
Dezvoltarii Regionale și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 15 / 01 
/ Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 

1031.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 51/ Se propune alocarea sumei de 1.200 mii Odată cu majorarea standardelor de Respins prin vot 



587 
 

TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

lei pentru finanțarea Unității de 
Asistență Medico-Socială Carmen Silva 
oraș Broșteni, județul Suceava. 
Suma rezultă din responsabilitatea 
administrației publice locale de a 
asigura cheltuielile cu personalul 
medical, precum și pentru hrana pentru 
beneficiari, precum și pentru bunuri si 
servicii necesare funcționării. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

cost cu 30 % pentru acest tip de 
unități medico-sociale, Consiliul 
Local Brosteni nu va mai putea 
practic să asigure cheltuielile cu 
personalul medical, precum și pentr u 
hrana beneficiarilor, pentru bunurile 
și serviciile necesare funcționării. 
Pacienții de aici prezintă o dublă 
situație de risc, atât din punct de 
vedere social, cât și din punct de 
vedere medical, foarte mulți dintre ei 
fiind imobilizați la pat  
Unitatea are un grad de ocupare de 
100 %. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Ministerul 
Dezvoltarii Regionale și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 15 / 01 
/ Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
 

1032.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 
33.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Dezvoltarea 
zonei turistice – Construcție telescaun - 
Domeniul schiabil Parâng, Judeţul 
Hunedoara”. 
 

Județul Hunedoara are unul dintre 
cele mai importante capacități de 
dezvoltare a turismului din regiune. 
Pentru a genera efecte de multiplicare 
în zona domeniului schiabil Parâng, 
se impune construcția unui telescaun. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 

Respins prin vot 
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Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

angajament 

1033.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament – cu suma de 
1.500 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Extinderea 
rețelei de distribuție a gazului metan în 
Satul Nalaț Vad, Oraș Hațeg, Județul 
Hunedoara. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Extinderea rețelelor de gaze naturale 
în zonele rurale și periurbane se 
impune, în condițiile în care 
încălzirea bazată pe lemn de foc este 
tot mai scumpă și mai ineficientă. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1034.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament 

Se propune alocarea la Anexa nr. 3 / 15 / 
01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 
15.200 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului de investiții ”Dezvoltarea 
zonei turistice – Domeniul schiabil 
Ursoaia, Judeţul Alba”. 
 
 
Autori:  

Se impune de urgenţă finalizarea 
acestui obiectiv de investiţii, 
deoarece, în scurt timp, va expira 
autorizaţia de construire. Investiţia a 
fost demarată în anul 2011, fiind 
realizată în contul finanţărilor 
provenite de la bugetul local. 
Obiectivul este cuprins în Master 
Planul pentru investiții în turism. 
Mai mult, prin sistarea lucrărilor, cele 
realizate se degradează Această 
investiţie face parte din” Strategia de 

Respins prin vot 
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Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

dezvoltare a Munţilor Apuseni” 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
sumei de 15.200 mii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice / Anexa nr. 3 / 
15 / 01 /5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI – credite de 
angajament 

1035.  Anexa nr. 3 / 15/ 01 / Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

Se propune alocarea la Anexa nr. 3 / 15 / 
01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament – cu suma de 
1.700. mii lei pentru reparație capitală a 
fostului Spital de Recuperare situat în 
orașul Ocna Mureș str. Mihai Viteazul 
nr.55 și reorganizarea acestuia în Centru 
de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
cu Handicap Psihic și Mental Ocna 
Mureș. 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Reprezintă o investiție de interes 
local deosebit. Mai mult decât atât, 
infrastructura există, fiind necesară 
doar reabilitarea în vederea 
schimbării destinației pentru Centru 
de Îngrijire și Asistență p entru 
Persoane cu Handicap Psihic și 
Mental. 
 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
sumei de 55.200 mii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice/ Anexa nr. 3 / 
15 / 01 /5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI – credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1036.  Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE – credite de 
angajament 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului  Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice cu suma de  
80.000 mii lei pentru realizarea unei 
magistrale de gaz de 80 km și realizarea 
investițiilor de distribuție a gazului 
metan în 50 localități din județul 

În județul Suceava doar 30% din 
populație este racordată la rețeaua de 
gaz, chiar dacă țara noastră dispune 
de zăcăminte însemnate. Sute de mii 
de oameni, agenți economici, dar și 
instituții publice, școli, grădinițe, 
spitale, au nevoie de gaz metan. 

Respins prin vot 



590 
 

Suceava, pentru 80.000 gospodării. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 
SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

În ultima perioadă în nicio localitate 
de nu s-a mai înființat vreo distribuție 
de gaz. 
Prețul lemnului de foc, cu care se 
încălzește 65% din populație, a 
crescut de patru ori și a creat 
probleme foarte mari, situație care ar 
fi putut fi evitată dacă localitățile ar fi 
fost conectate la rețeaua de gaz. 
Prin modificarea Legii Energiei, 
autoritățile locale vor avea 
posibilitatea de a înființa distribuții 
locale de gaz, fie ca serviciu public al 
localității, fie sub forma de 
concesiune către firme private, care 
să introducă rețeaua de gaz și, ulterior 
să o administreze. 
Sursa de finanțare: prin diminuarea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

1037.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 25.528 
mii lei pentru construirea parkingului 
din Hașdeu, de pe strada Pă storului nr 
67-69, Municipiul Cluj-Napoca, jud. 
Cluj. 

Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Datorită unui număr redus 
(insuficient) de locuri de parcare în 
incinta campusului universitar, 
studenții care dețin autoturisme sunt 
obligați de situație, cu încălcarea 
repetativă a regulilor elementare de 
circulație, să parcheze pe străzile 
adiacente – Hasdeu, Păstorului, 
Piezișă - până la zona pietonală – pe 
ambele direcții, pe trotuare și pe 
carosabil, reducând și deoseori 
blocând benzile de circulație și 
trotuarele. 

Respins prin vot 
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Număr de locuri: 320. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 25.528  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

1038.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 37.224 
mii lei pentru construirea parkingului de 
pe strada Primăverii, Municipiul Cluj-
Napoca, jud. Cluj. 

Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Aproximativ 60 de garaje ale 
locuitorilor din zona viitorului 
parking vor fi dezafectate, iar 
proprietarii, alături de alţi clujeni care 
deţin locuri de parcare acolo, vor 
avea parcări asigurate în viitorul 
parking. Prin construirea acestui 
parking, se va rezolva atât problema 
locurilor de parcare, cât şi 
decongestionarea circulaţiei din 
această zonă.  
Număr de locuri: 440. 
 
Sursa de finanţare:.  
Diminuarea cu suma de 37.224  mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1039.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 19.481 
mii lei pentru construirea parking-ului 

Terenul pe care se propune 
construirea parkingului este în 

Respins prin vot 
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și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

de pe strada Mogoșoaia, Municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat  

suprafaţă de 3910 metri pătraţi şi este 
situat în cartierul Mănăştur delimitat 
de străzile Almaşului, Primăverii, 
Mogoşoaia şi Emil Cioran într-un 
spaţiu ocupat în prezent de 99 de 
garaje construite în sistem provizoriu 
(33 metalice şi 66 din betoane). Toate 
garajele individuale, cele existente pe 
amplasament, inclusiv cele din 
arealul studiat, se propun pentru 
demolare.  
Număr de locuri: 292.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 19.481  mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

1040.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  
288.627,5 mii lei pentru Ansamblul 
Centrul Cultural Transilvania - clădirea 
sălii de concerte, sediul Filarmonicii 
Transilvania, Piața Transilvania, anexe 
tehnice și pasaje subterane, Mu nicipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat  

Suprafaţa desfăşurată a proiectului 
este de 46.000 mp, din care suprafaţa 
de carosabil este de 1.740 mp, 
suprafaţa pietonală de 3.283 mp, iar 
suprafaţa de spaţii verzi de 475 mp. 
Amplasamentul acestui proiect major 
de investiţii este situat în intravilanul 
Municipiului Cluj - Napoca, în 
apropierea zonei centrale, având 
adresa poștală pe Bulevardul 21 
Decembrie 1989, nr. 106. Terenul are 
o suprafață de 13.923 mp aflată în 
proprietatea Municipiului Cluj-
Napoca şi în administrarea 

Respins prin vot 
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Consiliului local Cluj-Napoca. Noul 
ansamblu va asigura spaţiile necesare 
desfăşurării activităţii instituţiei de 
cultură a Filarmonicii “Transilvania” 
într-un cadru adecvat pus la 
dispoziţia Municipiului Cluj- 
Napoca. Clădirea Sediului 
Filarmonicii Transilvaniava fi 
dispusa pe latura de est a terenului 
mascând astfel calcanul clădirii 
existente pe lotul nr.106 la bulevardul 
21 Decembrie 1989, cu regim de 
înălţime 3S+P+4Etaje, având 
înălţimea maximă de 17,6 m. 
Principalele componente tradiţionale 
ale spaţiului public exterior al 
“Centrului Cultural Transilvania” vor 
fi racordarea cu bulevardul 21 Dec 
1989, precum si construirea unor noi 
zone pietonale, cum sunt piaţa 
Transilvania, squarul “George 
Enescu”, pasajul denivelat “Muzicii”, 
strada “Sunetului. 
Întregul ansamblu “CENTRUL 
CULTURAL TRANSILVANIA”, va 
fi în final compus din  cinci clădiri cu 
funcţiuni distincte (Sediul 
Filarmonicii Transilvania, Clădirea 
Sălilor de Concerte, Clădirea artelor 
plastice şi dramaturgie, Sediul 
Academiei de muzică “Gheorghe 
Dima” şi un hotel de două sute unităţi 
de cazare) aşezate pe o mare dală 
subterană ce acoperă peste 80% din 
surprafaţa actuală a terenului. 
Această dală are destinaţia de parking 
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subteran cu o capacitate de cca 500 
de maşini şi va fi rezolvată pe mai 
multe niveluri. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 288.627,5  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI 
GENERALE/Capitol 5001/Grupa 55 
/TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

1041.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii 
lei pentru alimentare  cu apă satele Vale, 
Corneni, Pruneni, Aluniș, co muna 
Aluniș, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Suma este necesară realizării 
obiectivului de investiții. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1042.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.600 mii 
lei pentru modernizare străzi de pământ 
satul Săcel, comuna Băișoara, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1043.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru reabilitare și împrejmuire 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 

Respins prin vot 
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și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

cămin cultural Tăușeni, comuna 
Bonțida, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

1044.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 250 mii 
lei pentru achiziționare tehnologie LED 
iluminat public Bonțida, Răscruci, 
Coasta, Tășeni, comuna Bonțida, jud. 
Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1045.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice cu suma de 
19.769 mii lei pentru construire Centru 
Social de Zi, municipiul Câmpia Turzii, 
jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 19.769 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1046.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 760 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 

Obiectiv de investiții necesar 
comunității. 

Respins prin vot 
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și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

investiții “Reabilitare și transformare 
imobil C.T. din strada Nouă, nr. 8, în 
spații școlare, Școala Gimnazială Avram 
Iancu“, municipiul Câmpia Turzii, jud. 
Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

1047.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 4.500 mii 
lei pentru modernizare drum comunal 
DC, comuna Călărași, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1048.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.500 mii 
lei pentru construire cămin cultural sat 
Agârbiciu, comuna Căpușu, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1049.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru modernizare cămin cultural 
comuna Cîțcău, jud Cluj.  
 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  

Respins prin vot 
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02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

1050.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
lei pentru împrejmuire grădiniță sat 
Sălișcă, comuna Cîțcău, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru siguranța copiilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1051.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 670 mii 
lei pentru modernizare Școală 
Gimnazială, localitatea Chiuești, 
comuna Chiuești, jud Cluj.  
 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unor condiții 
decente. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1052.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 850 mii 
lei pentru reabilitare Școală Generală, 
localitatea Săcălaia, comuna Fizeșu 
Gherlii, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 

Pentru asigurarea unor condiții 
decente. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 

Respins prin vot 
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Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

1053.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.200 mii 
lei pentru modernizare cămin cultural 
comuna Fizeșu Gherlii, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru realizarea unui serviciu public 
inclus în pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezv oltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1054.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru reabilitare biserică greco-catolică 
comuna Frata, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care 
face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dez voltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1055.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 8.000 mii 
lei pentru construire grădiniță 300 locuri 
localitatea Florești, comuna Florești, jud 
Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care 
face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1056.  Anexa nr. 3/15/02 Se propune alocarea sumei de 50 mii lei Pentru asigurarea unui serviciu care Respins prin vot 



599 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

pentru reabilitare biserică ortodoxă 
comuna Frata, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltar e 
Locală - ETAPA II 

1057.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
lei pentru modernizare Grup Școlar 
Huedin, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Suma este necesară pentru finalizarea 
lucrărilor de izolare termică a 
instituției de învățământ. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Nați onal de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1058.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 9.320 mii 
lei pentru modernizare drumuri 
comunale comuna Mociu, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Este vorba de modernizarea a 12 km 
de drumuri comunale.  
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 9.320 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1059.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 

Se propune alocarea sumei de 14.000 
mii lei pentru modernizare/reabilitare  
drumuri și străzi comunale Poieni, jud 
Cluj.  

Este vorba de 
modernizarea/reabilitarea a 24 km 
drumuri și străzi comunale. 
 

Respins prin vot 
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02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 14.000 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

1060.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru reabilitare cabinet medical, sat 
Poieni, comuna Poieni, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care 
face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1061.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 415 mii 
lei pentru reabilitare cămine culturale 
localitățile Tranișu, Morlaca și Valea 
Drăganului, comuna Poieni, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu care 
face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Admin istrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1062.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru modernizare/reabilitare  
drumuri și străzi comunale Rîșca, jud 
Cluj.  
 
Autori:  

Pentru asigurarea unui serviciu care 
face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 

Respins prin vot 
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Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

1063.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru reabilitare și extindere 
alimentare apă potabilă sat Rîșca, 
comuna Rîșca, jud Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unor condiții 
minime de trai locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1064.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 13.946 
mii lei pentru modernizare/reabilitare  
drumuri și străzi comunale Vad, jud 
Cluj.  
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Suma este necesară pentru realizarea 
lucrărilor de asfaltare. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 13.946 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1065.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru alimentare cu apă Chidea și 
Bădești, comuna Vultureni, jud Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 

Pentru asigurarea unui serviciu public 
care face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 

Respins prin vot 
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Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

1066.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/Articol 
02/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru modernizare cămin cultural 
Băbuțiu, comuna Vultureni, jud Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unui serviciu public 
care face parte din pachetul minim. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuiea creditelor de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 3 / 
15 / 26 Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice / 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală - ETAPA II 

Respins prin vot 

1067.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/ Titlul 
VI Transferuri între unități ale 
administrației publice I. Credite 
de angajament   

Se propune alocarea sumei de 200 mii 
lei pentru întocmire PUG, comuna 
Rîșca, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea cadrului de dezvoltare 
teritorială durabilă a localității. 
 
Sursa de finanţare:  
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/ Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice I. Credite de 
angajament   

Respins prin vot 

1068.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administraţiei Publice  
Capitol 5001 / Grupa 51/ Titlul 
VI Transferuri între unități ale 
administrației publice I. Credite 
de angajament   

Se propune alocarea sumei de 38.200 
mii lei pentru introducere rețea gaz 
natural, comuna Vad, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Creșterea nivelului de trai al 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 38.200  mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5001/Grupa 55 /TITLUL  VII ALTE 
TRANSFERURI I. Credite de 
angajament 

Respins prin vot 

1069.  Anexa 3/15/02 Se propune alocarea sumei de 4500 Starea acestei străzi este Respins prin vot 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
Programul National de 
Dezvoltare Locala 

mii lei pentru reabilitarea străzii 1 
Decembrie, Municipiul Babadag, 
jud. Tulcea  
 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

deplorabilă, în momentul de față 
locuitorii orașului Babadag neput ând 
să circule în condiții optime și  mai 
mult confruntându-se cu grave 
probleme atât de sănătate, din cauza 
prafului care se ridică în urma 
traficului greu și care face ca aerul să 
fie nerespirabil.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

1070.  Anexa nr.  3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 cheltuieli buget 
stat/grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE/ 
art. 02-tranferuri de capital/ alin 
06 - Retehnologizarea 
centralelor termice și electrice de 
termoficare – II credite bugetare 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 12.000 
mii lei pentru Reabilitarea rețelei de 
transport și distribuție a energiei termice 
(termoficare) în Arad și transformarea 
punctului termic din cartierul Aradul 
Nou 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se prevede construirea a 53 de 
module termice de scară, reabilitarea 
conductelor din rețeaua de distribuţie 
în Aradul Nou pe o lungime de 3.882 
metri liniari; reabilitarea conductelor 
pe alte 4 magistrale pe o lungime de 
4.820 metri şi construirea unei 
centrale de producție a agentului 
termic!  
Pentru eliminarea pierderilor de 
putere calorică datorate rețelei de 
transport se propune transformarea 
Punctului Termic din cartierul Aradul 
Nou în Centrală Termică. Centrala 
Termică va furniza agentul termic 
atât pentru încălzirea cât şi pentru 
prepararea apei calde de consum 
pentru blocurile de locuit din zonă 
 

Respins prin vot 



604 
 

 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 12.000 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

1071.  Anexa nr.  3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 Proiectul „Consolidarea 
cadrului pentru creșterea calității 
serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel 
local”, cod SIPOCA 9 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 15.000 
mii lei pentru Reabilitarea străzi in 
Municipiul Arad, jud. Arad. 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Reabilitare a 55 de străzi din 
Municipiul Arad. 
ale căror caracteristici tehnice de 
exploatare nu mai corespund 
normelor în vigoare datorită 
degradării carosabilului, sunt străzi 
unde traficul rutier şi pietonal se 
desfăşoară defectuos, iar dispozitivele 
pentru colectarea şi evacuarea apelor 
funcţionează deficitar sau lipsesc în 
totalitate. În acest context realizarea 
lucrărilor de reabilitare este necesară 
şi oportună, reabilitarea sistemului 
rutier având o importanţă deosebită 
din punct de vedere economic şi 
social. Realizarea acestei investiţii va 
îmbunătăţi considerabil starea de 
viabilitatea a părţii carosabile și în 
mod implicit va crește gradul de 
confort pentru cetățenii Aradului. 
Lista străzilor propuse: 
Cartierul Aradul Nou (Castanilor, 
Iosif Lengyel, Nicolae Densușeanu, 
Vasile Bogrea, Vasile Pârvan, Ilie 
Minea, Corabiei, Colțișor, Petuniei, 
Pinului, Viilor, Gladiolelor, Sever 
Secula, Teodor Mariş, Laurențiu 
Luca), 14 străzi din Centrul Vechi 
(Ghică Vodă, Iacob Cardoş, Badea 

Respins prin vot 
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Cârţan, Bârsei, Trandafirilor, Putnei, 
Primăverii, Emil Gârleanu, 
Clopoţeilor, Sibiului, Reşiţei, 
Spătarul Borcea, Veronica Micle, 
Remus), 11 străzi din Centru 
(Tribunul Axente, Mărgăritar, 
Căminului, Șelimbăr, Salciei, 
Moșilor, Grigore Ureche, Ialomiței, 
Weitzer, Plugarilor, Robănești), 7 
străzi din Pârneava (Latină, Biruinței, 
Venus, E.Murgu: Pădurii-penitenciar, 
Izlazului, Cucului, Vrabiei), 4 străzi 
din Vlaicu (Fecioarei, Calea 
A.Vlaicu: paralelă cu Aviației, 
Slănic, Orăştie), 2 străzi din Micălaca 
(Stânjenel: Pășunei -bl.212, Zoe: 
lăţimea de 3,70 m de teren disponibil 
nu permite realizarea unei trame 
stradale corespunzătoare fără 
expropieri), 1 stradă din Bujac (C. 
Brâncuși: Șezătorii-sens giratoriu) şi 
1 stradă din Grădişte (Câmpul 
Florilor). 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se diminuează cu suma de 15.000 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelo r 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

1072.  Anexa nr. 3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 

Se propune alocarea sumei de 5.000 mii 
lei reparații capitale podul Decebal peste 
râul Mureș în municipiul Arad 
 

Lipsa lucrărilor de întreținere și 
reparaţii, creșterea intensității 
traficului și a sarcinii pe osie au 
afectat starea tehnică și 

Respins prin vot 
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ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Proiectul „Consolidarea cadrului 
pentru creșterea calității 
serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel 
local”, cod SIPOCA 9 

 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

funcţionalitatea astfel încât, dacă nu 
se adoptă măsuri urgente de efectuare 
a lucrărilor de reparaţii capitale, 
însoțite de consolidarea unor 
elemente constructive, este pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei rutiere și 
pietonale pe Podul rutier Decebal“, 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală / 
Anexa nr. 3/15/02 MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)                    
 

1073.  Anexa nr. 3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 20.000  
mii lei pentru Reabilitatea termica a 
clădirilor de locuit, 82 blocuri în 
Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Reabilitarea termică înseamnă 
creşterea performanţei energetice a 
clădirilor prin aplicarea de materiale 
termoizolante pe pereţii exteriori, 
planșeul peste subsol, pe terase şi 
prin modernizarea instalaţiilor de 
încalzire, înlocuirea ferestrelor şi 
uşilor exterioare cu altele mai 
performante energetic. 
Măsurile de reabilitare termică 
urmăresc îmbunătăţirea confortului 
termic în locuinţe şi totodată 
reducerea consumurilor energetice 
ale clădirii. 
 
Prin lucrările efectuate se vizează 
reducerea consumului anual specific 
pentru încălzire - sub 100 kwh/mp, în 
condiţiile în care, consumul de 
energie este cuprins în prezent între 

Respins prin vot 
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180 kWh/mp şi 240 kWh/mp. 
 
In baza unui studiu efectuat de 
Ministerul Dezvoltării și  Lucrărilor 
Publice pe o clădire de locuit 
multietajată (P+10E), s-a constatat că 
prin pereţii exteriori se pierde 
aproximativ 33% din energia termică 
totală consumată, prin acoperişul şi 
planşeul peste subsol neizolate se 
pierde aproximativ 11%, iar restul 
prin ferestre şi uşi. Prin programul de 
reabilitare energetică a imobilelor se 
va obține o scădere a consumului de 
energie şi implicit a costurilor de 
întreţinere cu aproximativ 40-60% 
din valorile actuale, reducerea 
emisiilor poluante generate de 
consumul de energie şi nu în ultimul 
rând, îmbunătăţirea condiţiilor de 
igienă şi a confortului termic. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 20.000 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

1074.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 71.402 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Amenajare Parcare Subterană – Piața 
Avram Iancu din Municipiul Arad  
 
Autori:  

Proiectul investiţional propus are în 
vedere amenajarea unei parcări 
subterane, dispusă pe două nivele în 
Piaţa Avram Iancu din municipiul 
Arad precum şi propunerea unor noi 
funcţiuni urbanistice pentru Piaţa 
Avram Iancu, astfel încât aceasta să-

Respins prin vot 
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Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Proiectul „Consolidarea cadrului 
pentru creșterea calității 
serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel 
local”, cod SIPOCA 9 

Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

şi recâştige atractivitatea pentru 
cetăţenii municipiului. Proiectul 
vizează realizarea unei parcări 
subterane cu o capacitate de 588 
locuri de parcare iar la nivelul 0 al 
pieţei s-a studiat realizarea unei 
suprafeţe pietonale fără intersecţii cu 
circulaţia carosabilă pe întreaga 
suprafaţă a pieţei Avram Iancu din 
municipiul Arad. Necesitatea 
investiţiei rezultă din lipsa unui 
număr suficient de locuri de parcare 
în zona centrală a municipiului cât şi 
din necesitatea reamenajării din punct 
de vedere urbanistic a zonei centrale 
a municipiului în scopul redării 
atractivităţii acestuia atât pentru 
cetăţenii săi cât şi pentru dezvoltarea 
potenţialului turistic al municipiului 
 
Fundamentarea amplasării acestei 
parcări subterane în Piaţa Avram 
Iancu a fost făcută în cadrul studiului 
privind dezvoltarea reţelei de 
circulaţie din municipiul Arad, studiu 
ce stă la baza „Masterplanului de 
transport şi trafic al municipiului 
Arad“, masterplan aprobat de către 
Consiliul Local al Municipiului Arad. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 71402 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
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credite de angajament 
1075.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Proiectul „Consolidarea cadrului 
pentru creșterea calității 
serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel 
local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea  bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Asfaltare străzi Orașul Pecica, Jud Arad 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reabilitare 
este necesară şi oportună, reabilitarea 
sistemului rutier având o importanţă 
deosebită din punct de vedere 
economic şi social. Realizarea acestei 
investiţii va îmbunătăţi considerabil 
starea de viabilitatea a părţii 
carosabile și în mod implicit va crește 
gradul de confort pentru cetățenii 
Orasului Pecica. 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 20.000 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

Respins prin vot 

1076.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Proiectul „Consolidarea cadrului 
pentru creșterea calității 
serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel 
local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea  bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 30.000 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
îmbrăcăminți bituminoase ușoare DC 
964: Călugăreni (DJ 682) - BODROGU 
NOU BODROGU VECHI DN7 KM 
2+055 KM 9 + BOO, 
ORASUL PECICA, JUDETUL 
ARAD". 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reabilitare 
este necesară şi oportună, reabilitarea 
sistemului rutier având o importanţă 
deosebită din punct de vedere 
economic şi social. Realizarea acestei 
investiţii va îmbunătăţi considerabil 
starea de viabilitatea a părţii 
carosabile și în mod implicit va crește 
gradul de confort pentru cetățenii 
Orasului Pecica. 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 30.000 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

Respins prin vot 
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1077.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Proiectul „Consolidarea cadrului 
pentru creșterea calității 
serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel 
local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 20.000 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Asfaltare străzi Orașul Pecica, Jud Arad 
  
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea lucrărilor de reabilitare 
este necesară şi oportună, reabilitarea 
sistemului rutier având o importanţă 
deosebită din punct de vedere 
economic şi social. Realizarea acestei 
investiţii va îmbunătăţi considerabil 
starea de viabilitatea a părţii 
carosabile și în mod implicit va crește 
gradul de confort pentru cetățenii 
Orasului Pecica. 
  
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 20.000 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

Respins prin vot 

1078.  Anexa nr. . 3 / 15 /  02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cap 5001 /grupa 51/ art. 02/ alin 
38 -Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Proiectul „Consolidarea cadrului 
pentru creșterea calității 
serviciilor publice și pentru 
sprijinirea dezvoltării la nivel 
local”, cod SIPOCA 9 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de sumei de 
23000 mii lei pentru Obiecticul de 
Investiții achiziționare autobuze 
electrice și stații încărcare. 
 
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

O alternativă de înlocuire a 
autobuzelor clasice care nu mai 
îndeplinesc criteriile tot mai stricte 
promovate de legislația UE, mai 
exact de Regulamentul 443/2009 ce 
vizează reducerea emisiilor 
provenind de la autovehicule și care 
impune limite pentru emisiile 
poluante, o reprezintă autobuzele 
electrice cu baterii. Acestea nu 
necesită modificări ale infrastructurii 
rutiere. Autobuzele electrice cu 
baterie (BEV) sunt vehicule pur 
electrice, având un sistem de 
propulsie electric care utilizează 
energia chimică stocată în pachete de 
baterii reîncărcabile. BEV utilizează 
pentru propulsie motoare electrice în 
loc de motoare cu ardere internă. 

Respins prin vot 
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Acestea obțin toată energia din baterii 
și nu au motor cu ardere internă, 
celulă de combustibil sau rezervor 
pentru combustibili. Bateriile 
autobuzelor electrice sunt încărcate în 
mod static, utilizând stații de 
încărcare rapide sau lente. 
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 23.000 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

1079.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 320 mii lei pentru bransament 
energie electrica, bransament gaze 
naturale, amenajare cale acces pentru 32 
unitati locative aflate in 2 blocuri ANL 
in orasul Statiune Slănic Moldova, Jud 
Bacău 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 320 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

Respins prin vot 

1080.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 120 mii lei pentru lucrari de 
bransare la instalatia de gaze naturale si 
amenajare cale acces la Sala de Educatie 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 120 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

Respins prin vot 
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Fizica  a Orasului Statiune Slănic 
Moldova, jud Bacău 
 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1081.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 280 mii lei pentru lucrari de 
bransare la energia electrica si gaze 
naturale si amenajarea cale acces pentru 
Sala de  Sport Competitionala din Oras 
Statiune Slanic Moldova ,Jud Bacău 
 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 280 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

Respins prin vot 

1082.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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  942, 271 mii lei pentru 
punerea in functiune retea canalizare 
zona statiune in Oras Statiune Slanic 
Moldova, jud Bacău 
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 942,271  mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

Respins prin vot 

1083.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 

 Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 2250 mii lei 

Respins prin vot 
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Administraţiei Publice 
, Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/Alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală cu 2250 mii  lei pentru 
alimentarea cu energie electrica, 
bransament gaze naturale, retea de 
canalizare si amenajare Asezamant 
Cultural Cerdac in Oras Statiune Slanic 
Moldova, Jud Bacău  
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

1084.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol2/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 950 mii lei pentru alimentarea 
cu energie electrica,bransament gaze 
naturale montare 
microstatie de epurare a apelor uzate in 
Oras Statiune Slanic Moldova, Jud 
Bacău  
Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr,  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 950 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, 
Alte transferuri 

Respins prin vot 

1085.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se alocă suma de 9.088 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
“Rețea de canalizare și stație de epurare, 
sat Boțești, comuna Boțești, județul 
Argeș”.  
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Rețea de canalizare și 
stație de epurare, sat Boțești, comuna 
Boțești, județul Argeș”, Primăria 
Comunei Boțești a depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene în luna martie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 

Respins prin vot 
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Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Realizarea acestei investiții este 
necesară pentru a se asigura accesul 
populației, instituțiilor publice și 
agenților economici din localitatea 
Boțești la serviciul public de 
canalizare și epurare a apelor uzate 
menajere și industriale, în vederea 
creșterii calității vieții și conformării 
cu prevederile legislației în vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – Etapa II - Credite de 
angajament. 
 

1086.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se alocă suma de 9.600 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
„Canalizarea și epurarea apelor uza te 
menajere în comuna Poienarii de Argeș, 
județul Argeș”. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Canalizarea și epurarea 
apelor uzate menajere în comuna 
Poienarii de Argeș, județul Argeș”, 
Primăria Comunei Poienarii de Argeș 
a depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în luna februarie 
2017 documentațiile necesare 
obținerii finanțării prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
(PNDL II 2017-2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 

Respins prin vot 
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Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Realizarea acestei investiții este 
necesară pentru a se asigura accesul 
populației, instituțiilor publice și 
agenților economici din localitatea 
Poienarii de Argeș la serviciul public 
de canalizare și epurare a apelor uzate 
menajere și industriale, în vederea 
creșterii calității vieții și conformării 
cu prevederile legislației în vigoare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – Etapa II - Credite de 
angajament. 
 

1087.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 11.545 mii lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Extindere 
rețea de canalizare în comuna Valea 
Iașului, județul Argeș”. 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Extindere rețea de 
canalizare în comuna Valea Iașului, 
județul Argeș”, Primăria Comunei 
Poienarii de Argeș a depus  la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene în luna martie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 

Respins prin vot 
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Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Realizarea acestei investiții este 
necesară pentru a se asigura 
îmbunătățirea accesului populației, 
instituțiilor publice și agenților 
economici din localitatea Valea 
Iașului la serviciul public de 
canalizare și epurare a apelor uzate 
menajere și industriale, în vederea 
creșterii calității vieții și conformării 
cu prevederile legislației în vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  11.545 
mii lei sumele  prevăzute la  Anexa 
nr. 3/65/02  Ministerul Finanțelor 
Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1088.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 7.107 mii lei pentru finanța rea 
obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri comunale DC 188 Ciomăgești – 
Dogari limita județul Olt L=4,0 km, DC 
193 Ciomăgești - Păunești L=3.5 km, L 
total=7,5 km în comuna Ciomăgești, 
județul Argeș”.  
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții  „Modernizare drumuri 
comunale DC 188 Ciomăgești – 
Dogari limita județul Olt L=4,0 km, 
DC 193 Ciomăgești - Păunești L=3.5 
km, L total=7,5 km în comuna 
Ciomăgești, județul Argeș”, Primăria 
Comunei Ciomăgești a depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene în luna februarie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 

Respins prin vot 
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Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește aducerea drumurilor 
comunale  DC188 și DC 193 la 
parametrii care să asigure accesul 
rapid la rețeaua de drumuri județene 
din zonă (DJ 678G și DJ 703), 
creșterea confortului rutier și vitezei 
de deplasare, protejarea proprietăților 
prin preluarea de către șan țurile 
laterale a apelor pluviale, accesul 
facil la sediile instituțiilor publice și 
la proprietățile private ale 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 7.107 mii 
lei sumele  prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Ministerul Finanțelor 
Publice  - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 

1089.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 9.535 mii lei pentru finanțarea  
obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri comunale în comuna Izvoru, 
județul Argeș”.  
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri 
comunale în comuna Izvoru, județul 
Argeș”, Primăria Comunei Izvoru a 
depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în luna martie 
2017 documentațiile necesare 
obținerii finanțării prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
(PNDL II 2017-2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 

Respins prin vot 
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Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește aducerea drumurilor 
comunale respective la parametrii 
care să asigure accesul la rețeaua de 
drumuri naționale și județene din 
zonă prin realizarea lucrărilor de 
modernizare pe o lungime de 7700m, 
amenajarea intersecțiilor cu 
drumurile județene DJ 504 și DJ 
679C, realizarea lucrărilor pentru 
asigurarea scurgerii apelor pluviale în 
lungul drumurilor respective și a 
lucrărilor de siguranță a circulației. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 9.535 mii 
lei sumele  prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Ministerul Finanțelor 
Publice - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1090.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se alocă suma de 594 mii lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
„Modernizare drumuri comunale DC 
101A în comuna Mozăceni, județul 
Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Modernizare drumuri 
comunale DC 101A în comuna 
Mozăceni, județul Argeș”, Primăria 
Comunei Mozăceni a depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene în luna februarie 2017 
documentațiile necesare obținerii 
finanțării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL II 2017-
2020). 

Respins prin vot 
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Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. Prin implementarea 
acestui proiect se dorește aduce rea 
drumului comunal  DC 101A la 
parametrii care să asigure accesul 
rapid la rețeaua de drumuri din zon ă, 
creșterea confortului rutier și vitezei 
de deplasare, accesul facil la sediile 
diverselor instituții și la proprietățile 
locuitorilor. 
Realizarea acestui proiect este 
necesară nu numai pentru comuna 
Mozăceni, ci și pentru comunele 
limitrofe Izvoru, Negrași, Slobozia și 
Ștefan cel Mare, deoarece în această 
localitate funcționeaz ă o serie de 
instituții publice și agenți economici 
care deservesc și unit ățile 
administrativ teritoriale respective 
(centru de permanenț ă, stație de 
ambulanță, dispensar uman, farmacie, 
liceu, grădiniță pentru copii, cămin 
pentru persoane vârstnice, moară). 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice – 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală – Etapa II - Credite de 
angajament. 
 

1091.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții   „Modernizare și refacere 
DC 161 Cătunași între pozițiile 
3+100-3+270 în zona alunecării de 

Respins prin vot 
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articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma 7.500 mii lei pentru finanțarea  
obiectivului de investiții „Modernizare 
și refacere DC 161 Cătunași între 
pozițiile 3+100-3+270 în zona alunecării 
de teren, în comuna Poiana Lacului, 
județul Argeș”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

teren în comuna Poiana Lacului”, 
Primăria Comunei Poiana Lacului, 
județul Argeș, a depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene în 
luna martie 2017 documentațiile 
necesare obținerii finanț ării prin 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL II 2017-2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește realizarea lucrărilor de 
intervenție necesare pentru 
stabilizarea versantului străbătut de 
DC 161 Cătunași, consolidarea și 
darea în funcțiune completă a acestui 
drum. Drumul Comunal DC 161 
Cătunași este foarte important atât în 
privința punerii la dispoziția 
cetățenilor comunei Poiana Lacului a 
unei infrastructuri rutiere de calitate, 
cât și a asigurării une i variante de 
rezervă pentru o porțiune a Drumului 
Național DN67B Pitești – Drăgășani - 
Târgu Jiu. Trebuie menționat faptul 
că și DN67B se găsește într -o stare 
tehnică precară, iar podul amplasat pe 
acesta în comuna Poiana Lacului, 
care a fost distrus ca urmare a 
inundațiilor din primăvara anului 
2014, nu a fost refăcut în forma 
definitivă nici până în ziua de astăzi. 
 
Sursa de finanţare: 
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Se diminuează cu suma de 7.500 mii 
lei sumele  prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Ministerul Finanțelor 
Publice -  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1092.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 5.443 mii lei pentru finanțarea  
obiectivului de investiții „Modernizare 
drumuri comunale în lungime de 6 km, 
în comuna Ștefan cel Mare, județul 
Argeș”. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții  „Modernizare drumuri 
comunale în lungime de 6 km, în 
comuna Ștefan cel Mare, județul 
Argeș”, Primăria Comunei Ștefan cel 
Mare a depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene în 
luna februarie 2017 documentațiile 
necesare obținerii finanț ării prin 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL II 2017-2020). 
Solicitarea a fost respinsă din cauza 
lipsei resurselor financiare la nivelul 
anului 2017. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește aducerea drumurilor 
comunale  DC445, DC131, DC446 și 
DC 130 la parametrii care să asigure 
accesul la rețeaua de drumuri 
naționale și județene din zonă prin 
realizarea lucrărilor de modernizare 
pe o lungime de 6036m, amenajarea 
intersecțiilor cu drumurile laterale, 
realizarea lucrărilor pentru asigurarea 
scurgerii apelor pluviale în lungul 
drumurilor respective și a lucrărilor 
de siguranță a circulației. 
 

Respins prin vot 
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Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 5.443 mii 
lei sumele  prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Ministerul Finanțelor 
Publice - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1093.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 2.161 mii lei pentru finanțarea  
obiectivului de investiții „Modernizare 
DC 84 Ț ițești Școala Valea Mânăstirii 
km 3+250 – km 4+370, comuna Ț ițești, 
județul Argeș”.   
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Consiliul Local al Comunei Ț ițești a 
aprobat realizarea obiectivului de 
investiții  „Modernizare DC 84 
Țițești Școala Valea Mânăstirii km 
3+250 – km 4+370, comuna Ț ițești, 
județul Argeș”. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește realizarea apărărilor de maluri 
la drumurile de acces local din 
intravilanul comunei Țițești care se 
desprind din Drumul Comunal DC 84 
pentru a facilita accesul riveranilor la 
locuințe. Menționăm că în prezent 
există zone construite în vecinătatea 
pârâului Valea Mânăstirii la care 
accesul se realizează prin vad. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 2.161 mii 
lei sumele  prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Ministerul Finanțelor 
Publice -  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

Respins prin vot 

1094.  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 

Pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Sala de sport în comuna 
Schitu Golești, județul Argeș”, 

Respins prin vot 
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Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – 
Programul Național de 
Dezvoltare Națională 
 

Publice, Capitolul 5001, grupa 51, 
articolul 02, alineat 38 – Programul 
Național de Dezvoltare Națională cu 
suma de 2.100 mii lei pentru finanța rea 
obiectivului de investiții „Sala de sport 
în comuna Schitu Golești, județul 
Argeș”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dănuţ Bica - Deputat PNL, 
Grupul parlamentar al PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Primăria Comunei Schitu Golești a 
depus la Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene în anii 2015, 
2016, 2017 ș i 2018 documentațiile 
necesare obținerii finanț ării prin 
intermediul  Companiei Naționale de 
Investiții. 
Solicitarea nu a fost aprobată până în 
prezent din cauza lipsei resurselor 
financiare la nivelul anilor anteriori. 
Prin implementarea acestui proiect se 
dorește realizarea condițiilor optime 
pentru desfășurarea orelor de educație 
fizică și a activităților sportive ale 
elevilor care învață la școlile din 
comuna Schitu Golești. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de  2.100 mii 
lei sumele  prevăzute la  Anexa nr. 
3/65/02  Ministerul Finanțelor 
Publice - 
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament. 
 

1095.  Anexa nr. 3/15/01 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5000 / Grupa 58 / 
TITLUL X PROIECTE CU 
FINANȚARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/01 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5000 / Grupa 58 / TITLUL X 
PROIECTE CU FINANȚARE DIN 
FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 
2014-2020 – cu suma de 2.200.000 mii 

Adoptarea acestui amendament este 
necesară întrucât sumele prevăzute în 
proiectul Legii Bugetului de Stat sunt 
insuficiente pentru a asigura 
finanțarea corespunzătoare a 
proiectelor realizate pe fonduri 
europene. Considerăm că investițiile 
în plan local sunt esențiale pentru o 
dezvoltare susținută a comunităților 
locale și că este responsabilitatea 

Respins prin vot 
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lei pentru cofinanțarea proiectelor UAT-
urilor realizate prin fonduri europene. 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

noastră să asigurăm cofinanțarea 
necesară  UAT-urilor pentru a 
demara și realiza noi proiecte de 
investiții.  
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ 
Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

1096.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, 
articolul 02, alineatul 06, 
Retehnologizarea centralelor 
termice si electrice de 
termoficare 

Se propune alocarea sumei de  
10000 mii lei pentru Asigurarea 
finanțării obiectivelor de investiții 
incluse în programul „Termoficare 
2006 – 2020, căldură și confort”, 
Municipiul Iași, jud Iași 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea finanțării obiectivelor 
de investiții incluse în programul 
„Termoficare 2006 – 2020, 
căldură și confort”: 
a) „Refacerea izolatiei magistralei 
2 x Dn1100”; 
Valoare contract = 26.775.000 lei. 
b) „Extinderea rețelei primare în 
vederea racordării de noi 
consumatori la SACET din 
Municipiul Iași”; 
Valoare estimată = 21.148.804 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1097.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
2419,952 mii lei pentru 

„Modernizare, extindere şi dotare 
Creşa 1, Municipiul Iaşi” 

Respins prin vot 
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și Administrației Publice, 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
Programul National de 
Dezvoltare Locala 

„Modernizare, extindere şi dotare 
Creşa 1”, Municipiul Iaşi 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Valoare estimată = 2.419.592 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

1098.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, 
capitolul 5001, grupa/titlul 51, 
articolul 02, alineatul 38, 
Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
1782,380 mii lei pentru 
„Modernizare şi dotare Creşa nr. 10, 
Municipiul Iaşi” 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

„Modernizare şi dotare Creşa nr. 
10, Municipiul Iaşi” 
Valoare estimată = 1.782.340 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1099.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, 
 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social, cod 1324 

Se propune alocarea sumei de 6000 
mii lei pentru „Construire Sală 
Polivalentă în Municipiul Iași”. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Marius Bodea 
Deputat PNL Costel Alexe 
Deputat PNL Dumitru Oprea 
Senator PNL Laura Iuliana Scântei 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

„Construire Sală Polivalentă în 
Municipiul Iași” 
Valoare estimată = 120.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1100.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa 3/15 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 2.000 mii lei pentru 

La 20 de ani de la intrarea în 
Patrimoniul mondial UNESCO, 
cetățile dacice din Munții Orăștiei nu 

Respins prin vot 
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realizarea documentației referitoare la 
PUZ-ul  cetăților dacice din Munții 
Orăștiei și al Cetății Sighișoara, 
patrimoniu UNESCO. 
 
 
Deputat Palăr Ionel – PNL 
Senator Pereș Alexandru – PNL 
Deputat Moldovan Sorin-Dan – PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 

au clarificată situația juridica a 
terenurilor, nu au PUZ, iar PUG-urile 
nu sunt finalizate, ceea ce face 
imposibilă calificarea pentru 
finantarea proiectelor cu fonduri 
europene  pentru conservare și 
cercetare arheologică. In aceiasi 
situatie este si Cetatea Sighișoara 
care nu are PUZ si PUG – ul este in 
lucru , ceea ce face imposibilă 
stabilirea unui regulament local  de 
urbanism. 
 
 
 
Sursa de finanțare: suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 
cap 70.01 “ Locuinte servicii si 
dezvoltare publica “ prin diminuarea 
cu suma de 2.000   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ 
Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 
 

1101.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/02 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 7001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală – cu suma de 
2.200.000 mii lei pentru a asigura 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru susținerea finanțării 
proiectelor de dezvoltare locală ale 
unităților administrativ-teritoriale. 
Prin măsurile fiscale luate în ultimul 
an, bugetele locale au fost văduvite 
de sume importante care proveneau 
din impozitul pe venit, iar fără acești 

Respins prin vot 
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fondurile necesare UAT-urilor pentru 
finanțarea proiectelor locale. 
 
 
 
 
 
Autor: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

bani nu vor putea fi susținute 
investiții importante pentru 
comunitățile locale. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000 /Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

1102.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 2.300,375 mii lei 
pentru modernizare ansamblu de străzi - 
Mărului, Tinosului, Pescarilor și 
Ocniței, din municipiul Roman, județul 
Neamț.  
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din municipiul Roman. 
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/ Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1103.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 3.800 mii lei 
pentru modernizarea Străzii Pârâul 
Doamnei, din municipiul Piatra Neamț, 
județul Neamț. 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din municipiul Piatra Neamț. 
 
 
 
 

Respins prin vot 
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Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/ Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

1104.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 
amenajarea Casei Căsătoriilor din 
municipiul Piatra Neamț, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se creează condițiile pentru 
autoritatea locală de a oferi servicii 
de calitate pentru cetățenii din 
municipiul Piatra Neamț.  
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/ Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1105.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 10,285 mii lei 
pentru achiziția de dotări și echipamente 
corporale și necorporale pentru căminul 
cultural din satul Bălțătești, comuna 
Bălțătești, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Se creează condițiile pentru 
autoritatea locală de a oferi servicii 
culturale de calitate pentru cetățenii 
din comuna Bălțătești, județul Neamț. 
 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 

Respins prin vot 
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Camera Deputaților și Senat II. 
1106.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 72,436 mii lei 
pentru achiziționarea unui 
buldoexcavator în comuna Bălțătești, 
județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Îmbunătățirea serviciilor publice 
locale adresate populației comunei 
Bălțătești, județul Neamț 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1107.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 177,19 mii lei 
pentru modernizare drumuri de interes 
local în comuna Bălțătești, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Bălțătești, județul Neamț 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1108.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 

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 136,687 mii lei 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Bălțătești, județul Neamț. 
Comunitatea locală are dreptul să 

Respins prin vot 
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Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 
 

pentru înființare rețea de canalizare cu 
stație de epurare, satele Bălțătești și 
Valea Seacă, comuna Bălțătești, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

1109.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 400 mii lei pentru 
înființare rețea de distribuție apă în 
comuna Boghicea, județul Neamț. 
 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Boghicea, județul Neamț. 
Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1110.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 200 mii lei pentru 
reabilitarea Școlii Boghicea, comuna 
Boghicea, Județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din comuna 
Boghicea, Județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 

Respins prin vot 
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Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

1111.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 150 mii lei pentru 
construcție Gradiniță nouă în satul 
Slobozia, comuna Boghicea, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din Slobozia, 
comuna Boghicea, Județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1112.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 pentru 
lucrări de reabilitare și modernizare la 
Școala Principală din satul Ceahlău, 
comuna Ceahlău, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din Slobozia, 
comuna Ceahlău, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1113.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 

Locuitorii comunei Ceahlău au 
nevoie urgentă de acces la servicii 

Respins prin vot 
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Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
 
 

5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 400 mii lei pentru 
lucrări de reabilitare și modernizare a 
Dispensarului din satul Ceahlău, 
comuna Ceahlău, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

medicale de calitate și în imediata 
apropiere.  
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

1114.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 600 mii lei pentru 
lucrări de reabilitare și modernizare a 
Dispensarului din satul Drăgănești, 
comuna Drăgănești, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Locuitorii comunei Drăgănești au 
nevoie urgentă de acces la servicii 
medicale de calitate și în imediata 
apropiere.  
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1115.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 300 mii lei pentru 
lucrări modernizare – realizare drum și 
pod (5 km) comuna Făurei, județul 
Neamț. 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Făurei. 
 
 
 
 

Respins prin vot 
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Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

1116.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 9.498,470 mii lei 
pentru înființare sistem de alimentare cu 
apă și extindere rețea de canalizare ape 
uzate în satele comunei Horia, județul 
Neamț. 
 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Horia. Comunitatea 
locală are dreptul să beneficieze de 
standarde de viață specifice secolului 
în care trăim. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1117.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 2000 mii lei pentru 
reabilitarea Școlii Constantin Panțiru, 
comuna Grințieș, Județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din Slobozia, 
comuna Grințieș, județul Neamț. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 

Respins prin vot 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

ALTE TRANSFERURI. 

1118.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 6900 mii lei pentru 
modernizarea infrastructurii rutiere, 
comuna Grințieș, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Grințieș, județul Neamț. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1119.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 600 mii lei pentru 
reabilitare iluminat public în comuna 
Grințieș, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim, mai 
ales că iluminatul public are rolul de 
a asigura atât orientarea cât și 
circulația în siguranță a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind gradul de securitate pentru 
cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1120.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  

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

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 

Respins prin vot 
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Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 183 mii lei pentru 
modernizare drum comunal (7.5 km), 
Comuna Icușești, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

din comuna Icușești, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

1121.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală” – Credite de 
angajament 

Se propune suplimentarea creditelor de 
angajament cu suma de 10.373 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Modernizare drum comunal 
DC2D Rebrisoara-Poderei, amenajare 
alee pietonală, realizare pod Str. 
Răstoaca și Str. Poderei și pasarelă 
pietonală peste Someșu Mare, Com. 
Rebrisoara, Județul Bistrița Năsăud. 
 
Autor: 
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiectul este declarat eligibil pentru 
finanțare în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală. 
Realizarea investițiilor solicitate de 
autoritățile locale este de foarte mare 
importanță pentru comunitatea din 
Rebrișoara. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes 
public sau social Cod 1324 

Respins prin vot 

1122.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 258 mii lei pentru 
dotarea Serviciului Public de Situații de 
Urgență, comuna Icușești, județul 
Neamț 
 
Autori: 

Finanțarea este necesară pentru 
asigurarea unor servicii de calitate 
pentru locuitorii din comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 

Respins prin vot 
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Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

1123.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 11 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școlii 
primare Mesteacăn, comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din comuna 
Icușești, județul Neamț 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1124.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 11 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școlii 
primare Rocna, comuna Icușești, județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din comuna 
Icușești, județul Neamț 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1125.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Proiect necesar în vederea Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 
5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 50 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școlii 
primare Spiridonești, comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din comuna 
Icușești, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

1126.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 50 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școli i 
primare Bătrânești, comuna Icușești, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din comuna 
Icușești, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1127.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 7075,829 mii lei 
pentru modernizare străzi în comuna 
Tămășeni, județul Neamț. 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Tămășeni, județul 
Neamț. 
 
Sursa finanțare: 

Respins prin vot 
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Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

1128.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 11.214,346 mii lei 
pentru extindere rețele de alimentare cu 
apă și canalizare în comuna Tămășeni, 
județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tămășeni, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1129.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 6.900 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
realizare sistem de canalizare și stații de 
Epurare în comuna Masloc - județul 
Timiș. 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 
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Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

1130.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 2.500 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
modernizare străzi în comuna Fibis - 
județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1131.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
realizare studiu de fezabilitate, 
proiectare și execuție lucrări la obiectiv 
extindere și dotare cămin din comuna 
Fibis – județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național  de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 
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Camera Deputaților și Senat 
1132.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 

Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 900 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
refuncționalizarea Școlii Generale în 
Grădiniță P.N. în comuna Livezile - 
județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1133.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
asfaltare străzi în comuna Ghizela, 
județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1134.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 2.000 mii 
lei din creditele de angajament 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 

Respins prin vot 
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Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
înființare rețea apă uzată în satele 
Murani, Nencecul de Jos, Bencecul de 
Sus, comuna Pischia, județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

1135.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 5.500 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
canalizare menajeră în localitățile 
Olosag și Dragomirești; extindere stație 
de epurare în localitatea Știuca, comuna 
Știuca, județul Timiș. 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1136.  Anexa nr. 3/15/02 – Ministerului 
Dezvoltării Regionale 
Administrației Publice - 

Se propune alocarea sumei de 14.500 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 

Respins prin vot 
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Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
înființare rețea apă uzată în satele 
Luncanii de Jos, Românești și Tomești; 
înființare rețea apă potabilă în satele 
Luncanii de Jos și Românești, comuna 
Tomești, județul Timiș 
Autor: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

important pentru comunitatea locală. 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

1137.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 140 mii lei pentru 
construire grup sanitar – Școala 
Principală Trifești, comuna Trifești, 
județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar în vederea 
îmbunătățirii condițiilor pentru 
educarea copiilor din comuna 
Trifești, județul Neamț. 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1138.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 

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 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Horia, județul Neamț. 
 

Respins prin vot 
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Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

modernizare străzi în comuna Horia, 
județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1139.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 288 mii lei pentru 
înființare rețea publică de apă uzată în 
comuna Tazlău,  județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1140.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 89 mii lei pentru 
modernizare rețea stradală și realizare 
pod beton armat peste râul Tazlău, în 
comuna Tazlău, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 

Respins prin vot 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

II 

1141.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 50 mii lei pentru 
modernizare sistem de iluminat public 
în comuna Tazlău, județul Neamț 
 
 
 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață 
specifice secolului în care trăim, mai 
ales că iluminatul public are rolul de 
a asigura atât orientarea cât și 
circulația în siguranță a pietonilor si 
vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind gradul de securitate pentru 
cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1142.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 224 mii lei pentru 
realizare podeț din elemente 
prefabricate, tip c2, sat Tazlău, comuna 
Tazlău, județul Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1143.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 

Respins prin vot 



645 
 

Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală – cu suma de 250 mii lei pentru 
racordarea la sistemul electric a stației 
de tratare a apei din sistemul de 
alimentare cu apă potabilă existent pe 
raza comunei Tazlău, județul Neamț 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

modului de viață al cetățenilor 
din Tazlău, județul Neamț. 
 
 
 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1144.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național 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 4.744,507 mii lei 
pentru modernizare drumuri de interes 
local în comuna Secuieni, Județul 
Neamț. 
 
Autori: 
Dep. Mugur Cozmanciuc-PNL 
Dep. Leoreanu Laurențiu Dan-PNL 
Dep. Țapu Nazare Eugen-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor din 
Secuieni, județul Neamț. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI. 

Respins prin vot 

1145.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Rețeaua drumurilor din Comuna  
Berteştii de Jos  are nevoie urgentă de 
modernizare pentru a se crea condiții 
optime circulației rutiere, pentru 
evitarea producerii de accidente 
cauzate stării deplorabile a părții 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală 
 

cu suma de 2.000 mii lei pentru 
reabilitarea drumului comunal din  
localitatea Berteştii de Jos, județul 
Brăila 
 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

carosabile, dar și a celorlalte 
elemente de siguranță rutieră . 
 
Sursa de finanţare: Sursa finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II.  

1146.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

- Se propune suplimentarea 
Anexei nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 14.000 mii lei pentru  
Reabilitare drumuri comuna Bertești, 
județul Brăila. 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna  
Cazasu 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. 
Proiectul se afllă in derulare fiind 
necesare fonduri pentru finalizare în 
2019. 
Sursa de finanţare: Din creditele de 
angajament prevăzute la Anexa nr. 
3/15/27 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice  - 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală Etapa II 

Respins prin vot 

1147.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 

-  Rețeaua drumurilor din 
Comuna Cazasu are nevoie urgentă 
de modernizare pentru a se crea 
condiții optime circulației rutiere, 

Respins prin vot 
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Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 7.500 mii lei pentru asfaltare 
drumuri comuna Cazașu, județul Brăila. 
 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

pentru evitarea producerii de 
accidente cauzate stării deplorabile a 
părții carosabile, dar și a celorlalte 
elemente de siguranță rutieră. Este 
necesară asfaltarea a 10 kilometri 
drumuri comuna Cazașu, județul 
Brăila. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1148.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 10.000 mii lei în vederea 
Reabilitării Căminului cultural din 
localitatea CAZASU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din cauza deteriorării avansate a 
Căminului Cultural din localitatea 
Cazasu este necesară alocarea unor 
fonduri suplimentare pentru 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/ 15/27/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice/ Programul national de 
constructii de interes public sau 
social anexa 3/15/27, Subprogramul 
Asezăminte culturale, cod program 
1324 
 

Respins prin vot 

1149.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 

Se propune suplimentarea Se propune 
suplimentarea Anexei nr. 3/15/02 -
 Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Din cauza vechimii, rețeaua de 
energie electrică din această localitate 
necesită o reabilitare urgentă. 
Investiția va fi utilizată pentru pentru 

Respins prin vot 
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Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 30.000 mii lei în vederea 
reabilitării rețelei electrice din 
localitatea Cazașu , județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

a preîntâmpina producerea unor 
incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. Astfel, este nevoie 
de 15.000 mii de lei proiectare și 
15.000 mii de lei pentru execuție 
 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1150.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 10.000 
mii lei pentru extindere rețea apă din 
localitatea Cazașu , județul Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1151.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 10.000 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 

Respins prin vot 
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Dezvoltare Locală 
 

mii lei pentru extindere rețea de gaze 
din localitatea Cazașu , județul Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1152.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 8.000 mii lei în vederea 
Reabilitării fostei școli din localitatea 
CAZASU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1153.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 10.000 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal 57 (9 km) 
comuna Frecăței, județul Brăila. 
 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Frecăței 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, astfel, 
este nevoie de asfaltarea a 9 km. 
 

Respins prin vot 
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Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1154.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 16.000 mii lei în vederea 
reabilitării Școlii Generale din 
localitatea MĂRAȘU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din cauza vechimii, Școala Generală 
din localitatea Mărașu are nevoie 
urgentă de o reabilitare consistentă 
pentru a asigura elevilor și cadrelor 
didactice un spațiu adecvat procesului 
de învățământ. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1155.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 40.000 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal 60 (km 0+000 – 
km.5+100), județul Brăila. 
 
 
Autori: 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Unirea 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. 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 

Respins prin vot 
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Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1156.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Naționa l de 
Dezvoltare Locală cu suma 12.041 mii 
lei pentru  - Modernizarea străzilor 
din localitățile Corbu Nou și Corbu 
Vechi , comuna Măxineni jud. Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Măxineni 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.  
Din martie 2017 este depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale un 
proiect (nr.35070) în sumă de 
12.041.093,54 lei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1157.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 2.581 mii lei 
pentru înființar ea a trei platforme de 
gunoi în com.Măxineni, jud. Brăila. 
 
Autori: 

Din 15.03.2017 este depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale un 
proiect (nr. 35049) pentru înființarea 
a trei platforme de gunoi în 
com.Măxineni, jud. Brăila. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 

Respins prin vot 
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Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II   

1158.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 940 mii 
lei în vederea Construirii Pieței Agro -
alimentare din localitatea MIRCEA 
VODĂ, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II   

Respins prin vot 

1159.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 470 mii lei 
pentru reabilitare clădire în satul 
Dedulești pentru sediu secundar 
primărie. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a facilita serviciile oferite de 
primăria Mircea Vodă pentru 
localnicii din satul Dedulești, din 
cauza distanței prea mari față de 
sediul central, este necesară existența 
unui sediu secundar.  
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II   

Respins prin vot 
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1160.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 15.000 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale (15 
kilometri) în comuna Mircea Vodă. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Mircea Vodă 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 rutierăExistă 
deja un proiect aprobat pentru 
asfaltare drumuri comunale în 
comuna Mircea Vodă și ar trebui să 
se deruleze în acest an. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1161.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 10.000 mii lei  pentru 
asfaltare străzi în comuna Scorțaru Nou, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Rețeaua drumurilor din Comuna 
Scorțaru Nou 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 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 

Respins prin vot 
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 II 
1162.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 1.000 mii lei  Înființarea a 
două platforme de gunoi pentru grajd  în 
comuna Scorțaru Nou, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1163.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 15.000 
mii lei pentru înființare parc voltaic pe 
2ha pentru producerea de energie 
electrică necesară instituțiilor publice 
din Com. Suțești jud. Braila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1164.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 

Respins prin vot 
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Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 15.000 mii 
lei înființare rețea gaze naturale 
românești în com. Șuțești jud. Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1165.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 2.000 mii lei 
pentru  Reabilitare școală comuna 
Tichilești, juddețul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din cauza vechimii, Școala Generală 
din localitatea Tichilești are nevoie 
urgentă de o reabilitare consistentă 
pentru a asigura elevilor și cadrelor 
didactice un spațiu adecvat procesului 
de învățământ. 
Reabilitare școală Tichilești – 
contract de finanțare semnat PNDL 2. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1166.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 2.500 mii 
lei pentru proiectare și exe cuție teren 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 
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 sintetic la școala din Albina, comuna  
Tichilești, juddețul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1167.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 2.500 mii 
lei pentru construire garaj pentru 
utilajele primăriei comunei Tichilești, 
județul Brăila 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1168.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

- Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 450 mii 
lei pentru lucrări finalizare Stadion 
comuna Unirea, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1169.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 250 mii 
lei pentru Înființare teren tenis de câmp, 
comuna Unirea, județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1170.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 4.000 mii lei 
pentru asfaltare drumuri comunale (4 
kilometri) comuna Unirea, județul 
Brăila. 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna  
Unirea  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  
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1171.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea Anexei nr. Sursa de finanţare: Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma 1000 mii lei 
pentru pietruire drum agricol 10 
kilometri, comuna Unirea, județul 
Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1172.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 15.238 
mii lei pentru modernizare străzi rurale 
din comuna Victoria, jud. Brăila.  
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Rețeaua drumurilor din comuna 
Victoria  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. 
Autoritățile locale au făcută o 
solicitare la Ministerul Dezvoltării 
Regionale nr. 12428/02.02.2018 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

Respins prin vot 

1173.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 

Acest obiectiv presupune o 
cofinanțare din partea primăriei cu 20 

Respins prin vot 
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Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Regionale și Administr ației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 9.000 mii 
lei pentru înființare rețea gaze naturale 
românești în comuna Viziru, județul 
Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

% din valoarea proiectului. 
 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II 

1174.  Anexa3/15/13 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa3/15/13 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 2.350 mii 
lei pentru primăria Municipiului Blaj în 
scopul organizării vizitei  Sanctității 
Sale Papa Francisc la Blaj, Județul Alba. 
 
Sursa de finanțare: Se propune 
diminuarea bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice-Acțiuni Generale, 
Anexa nr.3/65 cu suma de 2.350 mii lei 
la titlul 50 „Fonduri de rezervă”, 
articolul 50.01 „ Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului”.  
Autori:  
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 

Suma va fi utilizată pentru 
organizarea vizitei Sanctității Sale 
Papa Francisc la Blaj pe următoarele 
categorii de cheltuieli. 
-  Organizarea manifestărilor pe 
Câmpia Libertății de la Blaj; 
- Realizarea unor lucrări de investiții 
la Blaj pe care Papa Francis dorește 
să le inaugureze: capela Episcop Ioan 
Suciu și dezvelirea statuii Papei Ioan 
Paul al II-lea. 
- Lucrări de reabilitate a aterelor din 
Municipiul Blaj. 
- Lucrări de amennajare a spațiilor 
publice pentru pelerinajul la Blaj – 
sunt așteptați peste 100.000 de 
participanți. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 

Respins prin vot 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

1175.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 100.000 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – pentru finanțare 
reabilitării/construirii/punerii în 
funcțiune a cabinetelor medicale 
școlare. 
 
   
Autori: 
Raluca TURCAN - deputat PNL 
Florica CHERECHEŞ - deputat PNL 
Mara MAREŞ - deputat PNL 
Sorin-Dan MOLDOVAN - deputat PNL 
Cristinel ROMANESCU - deputat PNL  
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asistența medicală din școli s-a 
degradat de la an la an. Prin 
modificările succesive ale Legii 
Educației Naționale a fost abrogat art. 
175 care prevedea că ”Preşcolarii, 
elevii şi studenţii beneficiază de 
asistenţă medicală şi psihologică 
gratuită în cabinete medicale şi 
psihologice şcolare...”.  
Odată cu modificarea legii și cu 
transferul finanțării cabinetelor 
medicale de la un ordonator de 
credite la altul s-au degradat spațiile, 
lipsesc dotările și sunt din ce în ce 
mai rari medicii și asistentele în școli. 
De ceva timp a dispărut, practic, tot 
ce însemna medicină școlară, 
prevenție și educație sanitară. 
Epidemiile de gripă, rujeolă sau alte 
boli nu mai sunt monitorizate 
nicicum în școli de către specialiști. 
În acest moment unui medic îi sunt 
alocate în grijă populații întregi de 
școlari, imposibil de cuprins într-un 
proces real de monitorizare. Uneori 
medicii sunt nevoiți să facă naveta 
între școli. Practic, nu avem un 
cabinet medical deschis în fiecare zi, 
ci o dată sau de două ori pe 
săptămână.  
În trecut au existat chiar încercări de 
desființare a rețelei medicale școlare. 
În acest moment cabinetele medicale 
școlare au fost transferate autorităților 

Respins prin vot 
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locale fără a beneficia de o lege 
specială și fără a benef icia de o 
finanțare directă corespunzătoare.  
Școlile au nevoie de acest tip de 
medicină în scopuri de prevenție și 
asistență medicală de urgență 
efectuate pe toată durata desfășurării 
procesului educativ.  
Fondurile solicitate sunt necesare 
pentru finanța re 
reabilitării/construirii/punerii în 
funcțiune a cabinetelor medicale 
școlare. Avem nevoie de cabinete 
medicale școlare bine dotate și 
funcționale. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

1176.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Program 
1324 / Subprogramul Lucrări în 
primă urgență; 

Se propune alocarea a 9.000 mii lei – 
credite de angajament - pentru 
demararea lucrărilor de reabilitare a 
clădirii Colegiului Carol I din 
Municipiul Craiova, Județul Dolj, prin 
redistribuirea sumelor prevăzute pentru 
anul 2019 în Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Program 1324 / 
Subprogramul Lucrări în primă urgență; 
 
Autor:  
Nicolae GIUGEA - Deputat PNL 

Colegiul Carol I este cea mai 
prestigioasă școală din Oltenia și una 
dintre cele mai importante din țară. A 
fost fondată în  1826, iar actuala 
clădire a datează din 1842, cu 
modificări ulterioare. Clădirea este 
una dintre cele mai importante din 
Craiova și are valoare de simbol, 
fiind imortalizată în celebrul tablou 
”Hora Unirii la Craiova” al lui 
Theodor Aman. Clădirea liceului este 
clasată pe lista monumentelor istorice 
din județul Dolj, cu codul DJ-II-m-A-

Respins prin vot 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

08056. Colegiul a fost trecut  în 2018 
la CNI, autoritățile solicitând 
includerea în Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau 
Social a obiectivului de investiții 
„Reabilitare şi consolidare corp 
central Colegiul Naţional „Carol I“ şi 
Opera Română Craiova“ (proiect 
tehnic + execuție). Valoarea 
investiției este de  27.284.744 de lei 
(fără TVA). 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor de angajament pentru anul 
2019 în Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Program 
1324 / Subprogramul Lucrări în 
primă urgență. 

1177.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

 Se propune alocarea sumei de 2.300 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – pentru modernizare ansamblu de 
străzi în cartierul Nicolae Bălcescu, 
Municipiul Roman, Județul Neamț. 
 
 
Autor: 
Laurențiu LEOREANU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Străzile pentru care se solicită 
finanțare au nevoie urgentă de lucrări 
de reabilitare /modernizare. 
Obiectivul prezintă un interes local 
major. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1178.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 

 Se propune alocarea sumei de 1.500 mii 
lei din creditele de angajament 

Se impune de urgență realizarea unor 
lucrări de consolidare pentru stoparea 

Respins prin vot 
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Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – pentru lucrări de consolidare 
alunecare de teren, din satul Ruginoasa, 
comuna Ruginoasa, județul Neamț. 
 
Autor: 
Laurențiu LEOREANU – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

alunecărilor de teren din Satul 
Ruginoasa, care afectează grav 
drumul sătesc Nicolae Apostol și 
pune în pericol siguranța cetățenilor.  
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

1179.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 4.200 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – Credite de angajament – pentru 
reabilitare și modernizare străzi laterale 
pentru localitățile Darova și Hodos - 
Comuna Darova  - județul Timiș. 
Autori: 
Marilen Gabriel PIRTEA – deputat PNL 
Alina GORGHIU– senator PNL  
Ben – Oni ARDELEAN – deputat PNL  
Popescu Pavel – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectul propus pentru finanțarea 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală este deosebit de 
important pentru comunitatea locală. 
 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1180.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 62.122 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – pentru finanțarea obiectivului de 

 Realizarea lucrărilor de modernizare 
a Căii Eroilor sunt esențiale pentru 
dezvoltarea municipiului Târgu Jiu 
din județul Gorj, prin creșterea 
turismului în oraș și implicit în 
România. Într-un județ care depinde 
de minerit și energie cum este Gorj, 

Respins prin vot 
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investiții ”Modernizarea și reabilitarea  
zonei protejate a Ansamblului 
Monumental CALEA EROILOR, 
municipiul Târgu Jiu, județul Gorj. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera deputaților și Senat 

turismul poate fi o alternativă pentru 
locuitori, iar operele lui Constantin 
Brâncuși pot aduce turiști în oraș și în 
România. 
Proiectul de modernizare este unul 
ambițios și complicat de realizat din 
punct de vedere tehnic, ridicându-se, 
conform indicatorilor tehnico-
economici la suma de 186.734.300 lei 
inclusiv TVA, care poate fi asigurată 
printr-un credit de angajament, pe o 
perioadă de 5 ani, conform 
proiectului realizat de autoritățile 
locale. Pentru anul 2019 este necesară 
sumă de 46.000.000 de lei pentru 
demararea lucrărilor. În 2017, 
Guvernul a alocat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) II suma de 8.503.509 lei, 
adică sub 5% din suma totală. Cu 
acești bani, autoritățile ar putea 
contracta doar organizarea de șantier, 
reușind să blocheze orașul, fără să 
aibă alte surse de finanțare. 
Proiectul de modernizare presupune 
lucrări pe o suprafață de 44.374 mp, 
reamenajarea Căii Eroilor și 
organizarea a peste 300 de locuri de 
parcare.  
Pe Calea Eroilor se află capodoperele 
lui Constantin Brâncuși, sculptor 
recunoscut la nivel mondial, acestea 
fiind unele dintre cele mai importante 
lucrări aflate în aer liber.   
Sursa de finanțare: prin diminuarea 
creditelor de angajament prevăzute la 
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Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

1181.  Anexa 3/15/26 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice 
Cod obiectiv 1324 
Programul național de 
construcții de interes public sau 
social 
 

Alocarea sumei de 44.000 mii lei din 
totalul de 1.781.548 mii lei prevăzuți 
pentru „Programul national de 
constructii de interes public sau social”, 
pentru realizarea obiectivului Sală de 
sport polivalentă cu capacitatea de 5000 
de locuri la Oradea. 
 
Inițiatori:  
deputat PNL Florica Cherecheş,  
deputat PNL Ioan Cupşa,  
deputat PNL Găvrilă Ghilea, 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectivul de investiții „Sală de sport 
polivalentă cu capacitatea de 5000 de 
locuri” la Oradea se realizează prin 
Compania Națională de Investiții 
(CNI SA) și face parte din 
Subprogramul „Săli de sport” din 
„Programul national de constructii de 
interes public sau social” al MDRAP. 
Valoarea totală a investiției este de 
99.963 mii lei, din care, CNI îi revine 
81.755 mii lei, iar restul este preluat 
de UAT Oradea, iar termenul de 
execuție este de 27 luni. 
 
Sursă de finanțare: 
Din bugetul de 1.781.548 mii lei 
prevăzuți pentru „Programul national 
de constructii de interes public sau 
social” al MDRP. 

Respins prin vot 

1182.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 5.600 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Refuncționalizare și  
reabilitare Muzeul Național al Unirii și 
Sala Unirii Alba Iulia - MUZEUL 
NAȚIONAL AL UNIRII„ 
 
Autor:  

Clădirea Muzeului Național al Unirii 
din Alba Iulia se află într-o stare 
avansată de degrade și orice 
întârziere în reabilitarea acesteia 
generea pagube la structura de 
rezistență și la obiectele depozitate în 
muzeu. 
Consiliul Județean Alba a aprobat 
indicatorii tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii 
“Refuncționalizare și  reabilitare 
Muzeul Național al Unirii și Sala 
Unirii Alba Iulia - MUZEUL 

Respins prin vot 
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Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

NAȚIONAL AL UNIRII. Valoarea 
estimată a investiției este de 16.141 
mii lei fără TVA. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

1183.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 641,1 mii 
lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – pentru achiziție teren/exproprieri în 
vederea realizării obiectivului de 
investiții ”Ansamblul Memorial al Marii 
Uniri 1918-2018, Alba-Iulia„ 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 
angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale 
a României de la 1 decembrie 2018. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1184.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 1.093,98 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 
angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale  
a României de la 1 decembrie 2018. 

Respins prin vot 
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II – pentru elaborarea studiilor și 
proiectelor tehnice în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Ansamblul 
Memorial al Marii Uniri 1918-2018, 
Alba-Iulia„ 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

1185.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Se propune alocarea sumei de 19.671 
mii lei din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 26 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - ETAPA 
II – pentru realizarea lucrărilor de 
execuție la obiectivul de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 
angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale 
a României de la 1 decembrie 2018. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

Respins prin vot 

1186.  Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / 

Se propune alocarea sumei de 93 mii lei 
din creditele de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 

Realizarea obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ este un 

Respins prin vot 
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Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – 
Credite de angajament 

Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice / Programul Național de 
Dezvoltare Locală - ETAPA II – pentru 
asistență tehnică și supraveghere 
arheologică a obiectivului de investiții 
”Ansamblul Memorial al Marii Uniri 
1918-2018, Alba-Iulia„ 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

angajament asumat al Guvernului 
României, cu prilejul Zilei Naționale 
a României de la 1 decembrie 2018. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuiea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa nr. 3 / 15 / 26 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice / Programul 
Național de Dezvoltare Locală - 
ETAPA II 

1187.  Anexa nr. 3 / 15 /  27 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cod 15/ ordonator 26369185/ 
cod program 1324 

PROGRAM : Programul 
național de construcții de interes 
public sau social 

Subprogramul Unități sanitare 
din mediul urban 

 

 

Se propune alocarea sumei de 2500 mii 
lei pentru Reabilitare fațadă clădire 
ORL, Oftalmologie, Oncologie, 
Dermatologie Mun. Arad, jud. Arad. 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Secţiile ORL, OFTALMOLOGIE, 
ONCOLOGIE, DERMATOLOGIE 
ale actualului Spital Clinic Judeţean 
de Urgenţă funcţionează în imobile 
ce sunt proprietate publică a 
municipiului Arad 
Faţadele celor două clădiri sunt foarte 
degradate şi prezintă un real pericol 
pentru trecători”.  
Este oportună realizarea lucrărilor de 
reabilitare a celor două faţade „pentru 
a proteja, a întreţine în bune condiţii 
patrimoniul municipiului şi, nu în 
ultimul rând, pentru a promova 
clădirile de patrimoniu”. 
 
Clădirile în care funcţionează cele 
patru secţii ale spitalului au fost 
construite în anul 1905 respectiv 
1913, ambele fiind declarate 

Respins prin vot 
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monument istoric conform Listei 
monumentelor aprobată prin Ordin al 
Ministrului Culturii.  
                   
  
Sursa de finanţare:  

Redistribuire în cadrul Programul 
național de construcții de interes 
public sau social / Anexa nr. 3/15/02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)                    

1188.  Anexa nr. . 3 / 15 /  27 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
(MDRAP)  

Cod 15/ ordonator 26369185/ 
cod program 1284 

Programul National de 
Dezvoltare Locala 
PRIORITATEA : 1 
PARTENERI : Autoritatile 
publice locale 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
MDRAP și alocarea sumei de 73.616 
mii lei pentru Obiectivul de Investiții 
Regenerare Urbană zona Piața 
Catedralei  din Municipiul Arad  
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL 
Cristina Ioan - Senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Investiția deriva din necesitatea 
asigurării peisajului complet de 
punere în valoare a zonei P-ţa 
Catedralei SF Ioan Botezătorul, în 
completarea Parcului Reconcilierii 
Româno-Maghiare şi a Parcului 
Turnului de Apă, prin realizarea 
integrată a traseelor pietonale şi 
rutiere din zona limitrofă in vederera 
creării de legături funcţionale între 
traseele pietonale şi rutiere între 
principalele monumente istorice şi 
culturale existente în zonă şi 
principalele bulevardele din centrul 
municipiului şi străzile ce delimitează 
cvartalul studiat. 
De asemenea o data cu actualizarea 
Planului Urbanistic Zonal ”P-ţa 
Catedralei din Municipiul Arad” 
(actualizare aprobată de către 
Consiliul Local al Municipiului Arad 
prin Hotărârea nr. 244/13.11.2012) a 

Respins prin vot 
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fost studiată necesitatea punerii în 
valoare a cadrului arhitectural-
urbanistic valoros prin prisma 
existenţei a nu mai puţin de nouă 
monumente de arhitectură existente 
în perimetrul pieţei dar şi necesitatea 
readucerii spaţiilor publice în atenţia 
locuitorilor şi turiștilor prin oferirea 
de facilităţi pentru toate categoriile de 
vârstă şi asigurarea de locuri de 
parcare prin amenajarea unei parcări 
subterane. 
Totodată propunerea de realizare a 
parcării subterane din piaţa Catedralei 
vine in concordanţă cu Masterplanul 
de transport şi trafic al municipiului 
Arad, masterplan aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Arad nr. 
315/29.11.2010.  
 
Sursa de finanţare:  
Se diminuează cu suma de 73616 mii 
lei bugetul Ministerul Finanțelor 
Publice, Acțiuni generale – Anexa nr. 
3/65/02, Titlul VII alte transferuri – 
credite de angajament 

1189.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Administrație publică 
Cap.15 
Fonduri alocate prin Programul 
Național de construcții în interes 
public sau social prin Compania 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap. 15 cu 
suma de 4.650 mii lei pentru finanțarea 
construcției unui bazin de înot în Mun. 
Mediaș, Județul SIBIU 
 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru construcția unui 
bazin de înot necesar în Municipiul  
Mediaș.  
Dezvoltarea Municipiului Mediaș și 
preocuparea continuă a Primăriei 
Municipiului Mediaș pentru creșterea 
calității vieții locuitorilor  fac 
necesară susținerea obiectivului de 

Respins prin vot 
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Națională de Investiții -CNI-
MDRAP 

 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

investiții Bazin de Înot în Municipiul 
Mediaș. Alăturată eforturilor 
administrației locale investiția ar 
conduce pe termen lung la creșterea 
interesului generațiilor tinere fața d e 
sport dar și la creșterea atractivității 
turistice a orașului. 
 
Sursa de finanțare: Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de 
4.650 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL  
FINANȚELOR PUBLICE – 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

1190.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Locuințe 
Cap. 5 
Fonduri alocate prin Programul 
privind Construcții de Locuințe 
pentru Tineri, destinate 
închirierii prin intermediul 
Agenției Naționale pentru 
Locuințe – ANL-MDRAP. 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Locuințe, 
Cap. 5 cu suma de 19.600 mii lei pentru 
finanțarea construcției locuințelor pentru 
tineri in Mun. Mediaș, Județul SIBIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 

Se solicită suplimentarea sumelor 
necesare construcției de locuințe 
pentru tineri în vederea închirierii.  
Având în vedere că un număr mare 
de tineri aflați la începutul carierei 
profesionale și care nu dețin locuințe 
proprietate personală nu își permit 
închirierea de spații locative de pe 
piața liberă, se impune menținerea 
Municipiului Mediaș în Programul 
guvernamental  
derulat prin Agenția Națională pentru 
Locuințe a amplasamentului situat  pe 
str. Gh. Lazăr fn, în vederea 
construirii unui cartier cu  8 blocuri 
de unități locative . 
Considerăm oportună finanțarea 
acestei investiții în condițiile în care 
la Primăria Municipiului Mediaș sunt  
înregistrate un aproximativ 800 de 
cereri de locuințe . 

Respins prin vot 
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Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanțare: Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de 
19.600 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

1191.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Infrastructura 
Cap.13 
Fonduri alocate prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală – 
MDRAP. 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap. 13 cu 
suma de 17.500 mii lei  pentru 
introducerea rețelei de apă și canalizare  
în localitatea Cisnădioara/orașul 
Cisnădie, Județul SIBIU. 
 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se solicită alocarea sumelor necesare  
pentru introducerea rețelei de apă și 
canalizare în localitatea Cisnădioara. 
Menționăm faptul că localitatea este 
stațiune turistică vizitată anul de 
peste 450 de mii de turiști români și 
străini.  Localitatea este cunoscută 
pentru organizarea de evenimente 
culturale dar și pentru atracțiile sale 
turistice frumuseți naturale, 
monumente de însemnătate istorică. 
De menționat faptul că, locuitorii 
stațiunii trebuie să foreze la o 
adâncime de zeci de metri, la costuri 
foarte ridicate, pentru a avea o sursă 
de apă potabilă. 
 
Sursa de finanțare:  Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de  
17.500 mii lei  a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65  
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

Respins prin vot 

1192.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap. 13 cu 
suma de 12.500 mii  lei  pentru 

Suma este necesară pentru realizarea 
investițiilor de bază în aceste sate, ai 
căror contribuabili suferă din cauza 
lipsei de apă potabilă. Obiectivele nu 

Respins prin vot 
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Infrastructura 
Cap.13 
Fonduri alocate prin Programul 
National de Dezvoltare Locala-
MDRAP 
 
 

introducerea rețelei de apă și aducțiune 
în localitățile Mag, Aciliu și 
Amnaș/orașul Săliște, Județul SIBIU. 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

beneficiază de finanțare nici din 
fonduri europene, nici prin PNDL. 
 
Sursa de finanțare:  Credit de 
angajament/diminuarea cu suma de  
12.500 mii lei  a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65  
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

1193.  Anexa 3/15/28/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
Cap.14 
Fonduri alocate în 
programul:Proiect sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare și a stațiilor de 
tratare a apei potabile pentru 
localități sub 50.000 locuitori-
MDRAP 
 
 
 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 3/15/28, Cap.14  cu 
suma de 3000 mii lei pentru, investiții în 
stația de apă pentru orașul Copșa Mică- 
Județul SIBIU. 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților si Senat 

Orașul Copșa -Mică nu a beneficiat în 
întregime de finanțarea obiectivului 
de investiție apă -canal, prevăzut prin 
H.G. Zone Fierbinți Copșa -Mică, 
Zlatna, fiind nevoită să preia de la 
S.C. Sometra S.A. stația de apă 
necesară alimentării orașului cu apă. 
Stația de apă preluată are nevoie de 
această sumă minimă de investit 
pentru a fi adusă în parametrii optimi. 
Sursa de finanțare: Credit de 
angajament/diminuarea sumei de 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE – ACȚIUNI GENERALE 
/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu 3000 mii lei. 

Respins prin vot 

1194.  MDRAP - se creditează capitolul 
“Programul național privind 
creșterea performanței 
energetice la blocurile de 
locuințe”, derulat conform 
O.U.G. nr. 18/2009 privind 
creșterea performanței 
energetice a blocurilor de 

Alocarea sumei de 500 mii lei sau în 
baza necesităților deja calculate, pentru 
continuarea implementării programelor 
locale privind creşterea performanţei 
energetice la blocurile de locuinţe 
conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 
18/2009 
 

Situația extraordinară prevăzută de 
art. 115 alin. (4) din Constituția 
României, republicată, constă în 
necesitatea reducerii consumului de 
energie pentru încălzirea blocurilor 
de locuințe, în condițiile asigurării și 

MOTIVAȚIA 
AMENDAMENTULUI 

Respins prin vot 
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locuințe 
 

Autor: Deputat Nicolae Daniel Popescu, 
Uniunea Salvați Romania 

menținerii climatului termic interior 
în apartamente, prin promovarea de 
programe integrate Planului național 
de eficiență energetică. 
Directiva 2006/32/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de 
abrogare a Directivei 93/76/CEE a 
Consiliului prevede, printre altele, ca 
statele membre să ia toate măsurile 
pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice la utilizatorii finali și 
stabilirea unei ținte nați onale de 
minimum 9% privind economiile de 
energie pentru al 9-lea an de aplicare 
a directivei. 
Reducerea consumului de energie 
pentru încălzirea blocurilor de 
locuințe are ca efecte reducerea 
costurilor de întreținere cu încălzirea, 
diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice, prin reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, creșterea 
independenței energetice, prin 
reducerea consumului de combustibil 
utilizat la prepararea agentului termic 
pentru încălzire, precum și 
ameliorarea aspectului urbanistic al 
localităților. 
Totodată, prin adoptarea măsurilor 
precizate inclusiv în ordonanță se va 
realiza susținerea creșterii economice 
și contracararea efectelor negative pe 
care criza financiară internațională 
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actuală le poate avea asupra 
sectorului energetic și a l 
construcțiilor, inclusiv prin utilizarea 
resurselor energetice naționale. Prin 
continuarea aplicării prevederilor 
ordonanței, pe termen scurt și mediu, 
se degrevează bugetul statului de 
cheltuielile cu combustibilul utilizat, 
se reduc cheltuielile cu intreținerea 
blocurilor de locuințe prin reducerea 
facturilor cu încălzirea, se asigură 
susținerea operatorilor economici din 
domeniul construcțiilor și se creează 
noi locuri de muncă.  
SURSA DE FINANȚARE

1. 250 mii lei - ACADEMIA 
ROMÂNĂ, Capitol bugetar 
53.01 - Cecetare 
fundamentala si cercetare 
dezvoltare - Program 4. 
Actiuni suport pentru 
cresterea eficientei si 
valorificarea cercetarii 
stiintifice 

:  

250 mii lei - Secretariatul General al 
Guvernului - Capitol Autoritati 
publice si actiuni externe - gROwth - 
Contul individual de economii Junior 
Centenar 

1195.  Legea Bugetului de stat, Anexa 
1, Denumire indicator: Locuințe, 
servicii și dezvoltare publică 
Capitol 7001, Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice 
 

Se suplimentează bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrație Publice (MDRAP) cu 
suma de 3,9 milioane lei, la Titlul 51 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, pentru 
construirea unei creșe și grădinițe cu 

Conform Listei Obiectivelor de 
Investiții și sumele alocate acestora 
pentru finanțarea PNDl (PNDL II) în 
perioada 2015-2020, cu ordine 
MDRAP aprobate 
(http://www.mdrap.ro/lucrari-
publice/pndl/-8564), nu este 

Respins prin vot 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564�
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl/-8564�
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funcțiuni after-school cu o capacitate de 
250 locuri pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 0-3 ani, în comuna 
Florești, județul Cluj.  
 
 
Autor: Mihai Goțiu (senator USR), 
Grupurile parlamentare USR 

prevăzut niciun obiectiv de investiție 
construire creșă ș i grădiniță în 
comuna Florești, deși este comuna 
care înregistrează o creștere 
accelerată a populației (36.000 de 
locuitori), în special din rândul 
tinerilor care și -au întemeiat sau 
doresc să își întemeiască o familie și 
care lucrează în Cluj Napoca. 
Numărul de locuri la creșele de stat 
este mult sub nevoile localității.  
 
Având în vedere această șituație și în 
lipsa unor obiective de investiții 
construire unități preșcolare de tip 
after school în comuna Florești, se 
impune considerarea ca prioritate 
demararea unor servicii de proiectare 
și lucrări de construire grădiniță și 
creșă de tip after school, cu finanțare 
de la bugetul stat transferată 
administrației publice locale din 
comuna Florești.  
La nivelul programului de guvernare 
2017—2020, Anexa 2 la capitolul 
POLITICI ÎN DOMENIUL 
EDUCAȚIEI, măsura 2 Dezvoltarea 
sistemului de educație timpurie , este 
prevăzută construcția a 2.500 de 
creșe, grădinițe și unități afterschool, 
acestea urmând a fi construite prin 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL). Prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.6/2017 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, precum și pentru 
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stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din 
fonduri publice, se institue etapa II a 
PNDL (2017-2020) care are ca 
prioritate realizarea obiectivelor de 
investiții creșe, grădinițe și școli. 
 
Conform datelor publicate pe site-ul 
MDRAP privind implementarea 
PNDL, pentru perioada 2017-2020 la 
nivelul județului Cluj sunt prevăzute 
2 obiective de investiții de construire, 
3 obiective de investiții construire 
grădinițe și zero obiective de 
investiție construire de unități de tip 
after school. 
Costuri estimate: 3,9 milioane lei 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 

1196.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară Budeşti –
Fînaţe, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Suma este necesară deoarece corpul 
de clădire al şcolii nu dispune de un 
grup sanitar conform. 
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02 
 

Respins prin vot 



678 
 

Grupurile  parlamentare  
USR  

 

Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 
 
 

1197.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară  Ţăgsoru, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1198.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară Budeşti –
Fînaţe, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 

Respins prin vot 
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Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

1199.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Gimnazială Petriş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

Grupurile parlamentare USR 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 

Respins prin vot 

1200.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Gimnazială Bozieş, 
jud. Bistriţa-Năsăud 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  

Respins prin vot 
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Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

 
Autor, 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 
Deputat USR 

Grupurile parlamentare USR 
 

 

 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
 Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1201.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar - Şcoala Primară Chiraleş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1202.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Gimnazia Sîngeorzu  
Nou, jud. Bistriţa-Năsăud 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  

Respins prin vot 
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Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1203.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Gimnazială Vermes, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1204.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară Cuşma, jud. 
Bistriţa-Năsăud 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  

Respins prin vot 
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Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Fonduril se scad d la  AEP , 
capitolul Alte srvicii publice genrale 
din  
Titlul XI Alte chltuieli,  
Art. Finantarea partidelor politice 

1205.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară Visuia, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
Sursa: Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 

Respins prin vot 

1206.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară Dimitrie 
Cojocaru Slătiniţa, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 
 
 

Respins prin vot 

1207.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, Se solicită admiterea Respins prin vot 
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Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Grădiniţă cu program normal - 
Mogoşeni, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 

amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
  

1208.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Grădiniţă cu program normal  
Nr.2 – Sîngeorz Băi, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvo ltare 
Locală 
 

Respins prin vot 
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1209.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Grădiniţă cu program normal 
Izvor II Parva, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 
 

Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvo ltare 
Locală 
 

Respins prin vot 

1210.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară Case Parva, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvol tare 

Respins prin vot 
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Locală 
 

1211.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Primară Nr. 2 Izvor 
Parva , jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupurile parlamentare USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1212.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala Gimnazială Şieu 
Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 

Respins prin vot 
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Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1213.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Şcoala  Primară Hălmăsău, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1214.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului  Grup 
sanitar  -  Grădiniţă cu Program Normal 
nr.2 Tiha Bîrgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
Grupurile parlamentare USR 

 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
construirea grupului sanitar.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 

Respins prin vot 
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Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1215.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  
50 000 000 lei pentru reabilitarea 
clădirii principale a Colegiului Național 
“Liviu Rebreanu” Bistrița , jud. Bistriţa-
Năsăud. 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
reabilitarea clădirii principale a 
Colegiului Național “Liviu 
Rebreanu” Bistrița , jud. Bistriţa -
Năsăud.  
 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1216.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  
25 000 000 lei pentru reabilitarea 
Ansamblului arhitectural “Sugălete”, 
Bistrița, Piața Centrală, jud. Bistriţa-
Năsăud. 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
reabilitarea Ansamblului arhitectural 
“Sugălete”, Bistrița, Piața Centrală, 
jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 

Respins prin vot 
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Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1217.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală  

Se propune alocarea sumei de 5 000 000 
lei pentru reabilitarea şi modernizarea 
Grădiniţei  cu Program Prelungit  
“Dumbrava Minunată”, Bistrița , str. 
Ecaterina Teodoroiu nr. 4 , jud. Bistriţa-
Năsăud. 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
Grădiniţei  cu Program Prelungit  
“Dumbrava Minunată”, Bistrița, str. 
Ecaterina Teodoroiu nr. 4 , jud. 
Bistriţa-Năsăud.  
 
Sursa de finanțare: Redistribuirea 
creditelor bugetare în cadrul 
Programului Naţional De 
Dezvoltare Locală  -  Anexa nr. 
3/15/02. 
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 
administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

Respins prin vot 

1218.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 50 000 lei 
în vederea introducerii rețelei de apă  în 
Școala Gimnazială Figa, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru 
introducerea  rețelei de apă  în Școala 
Gimnazială Figa, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la Ministerul 
dezvoltării regionale și administrației 
publice, capitolul Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică, din Titlul VI 
transferuri între unități ale 

Respins prin vot 
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administrației publice, articolul 
Transferuri de capital, Programul 
Național de Dezvoltare Locală 

1219.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 - 
Programul Naţional De 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 300.000 
lei pentru amenajarea terenului de sport 
din cadrul Liceului Tehnologic Agricol 
Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud.   
 

Autor, 
Cristina Ionela IURIŞNIŢI, 

Deputat USR 
 

Grupul parlamentar USR 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului  în vederea alocării 
fondurilor necesare pentru  
amenajarea terenului de sport din 
cadrul Liceului Tehnologic Agricol 
Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud.  
 
Sursa : Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1220.  Anexa Nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale Şi 
Administratiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul 
Naţional De Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
150.000 lei pentru amenajarea terenului 
de sport din cadrul Scolii Gimnaziale 
Dorolea  
 

Sursa : Fondurile se scad de la 
Ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală 

Respins prin vot 

1221.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 7.138,501 
lei pentru modernizarea completă a 
celor 84 locuri de joacă din Municipiul 
Craiova, județul Dolj.  
 
Autor: Grupurile Parlamentare ale USR 
din Camera Deputaților și Senatului 

În anul 2018, mai mulți copii au fost 
răniți grav la locurile de joacă din 
Craiova, transformate în adevărate 
pericole pentru copii. De asemenea, 
au fost sesizate mai multe nereguli de 
către cetățeni la locurile de joacă, 
probleme care nu s-au remediat. Este 
necesară așadar modernizarea, dotare 

Respins prin vot 
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cu aparate moderne și sigure, a 
tuturor locurilor de joacă din 
Municipiul Craiova.  
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

1222.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 

 
Propuneri 2019.... 1.135.733 mii 
lei 

Solicităm includerea în Programul 
național de construcții de interes public 
sau social, Subprogramul Bazine de înot 
a obiectivelor cuprinse în 
 
Programul județean de construcție 
bazine didactice de înot în orașele și 
municipiile județului Bihor (cu excepția 
municipiului Oradea) – 7 localități  
 
Propuneri 2019... 35.722 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Korodi Attila, Szabó 
Ödön, Biró Rozália, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi 
Ákos - senatori UDMR 

Studiile de fezabilitate sunt întocmite 
pentru toate cele 7 localități (2 în faza 
de execuție a lucrării, 3 în faza de 
licitație a lucrării, 2 în faza de 
atribuire a elaborării proiectului 
tehnic) – cost estimat pentru un 
proiect-tip: 5.103,25 mii lei. 
Construcția de bazine de înot în 
orașele și municipiile județului Bihor 
face parte din strategia județeană de 
îmbunătățire a infrastructurii urbane, 
de încurajare a practicării sporturilor 
și însușirii unui stil de viață sănătos 
în rândul populației, mai ales al 
copiilor și tinerilor, ținând cont 
totodată de necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la baze de 
pregătire de calitate. 

Nu este necesară indicarea 
unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează includerea 
obiectivului de investiții în suma 
alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1223.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 

Solicităm includerea în Programul 
national de construcții de interes public 
sau social a obiectivului, lucrare în 
continuare: 
 
Bazin de înot multifuncțional din Târgu 

Continuarea până la finalizare a 
investiției în valoare totală de 8 
milioane de euro, începută încă în 
anul 2003, și care în prezent se 
degradează. 
Investiția ar asigura posibilități de 

Respins prin vot 
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DEZVOLTARE PUBLICA 
55 Titlul VII Alte Transferuri 

01 A. Transferuri interne 
12 Investitii ale agentilor 

economici cu capital de stat 
 

Propuneri 2019.... 1.135.733 mii 
lei 
 

Secuiesc, județul Covasna 
 
Propuneri…..37.600 mii lei 
 
Autori:  
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár 
Terza József György, Seres Dénes, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Fejér László Ödön, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

agrement și de practicare a înotului 
pentru locuitorii din zonă. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1224.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Solicităm includerea în obiectivele de 
investiții ale PNDL-etapa a II-a a 
următoarelor obiective din județul Arad: 
 
 
1. Modernizare străzi comuna 

Dorobanți 
Propuneri 2019...5.000 mii lei 

 
2. Reabilitare si dotare Școală 

Generală Pater Godo 
Mihaly, comuna Dorobanți 

Propuneri 2019...2.000 mii lei 
 
3. Modernizare DC130 Șintea 

Mare-Adea 
Propuneri 2019...3.000 mii lei 
 
4. Modernizare DJ709J 

Iratosu-Dorobanți 
Propuneri 2019...3.500 mii lei 
 
5. Construire ștrand termal 

comuna Zerind 
Propuneri 2019...15.000 mii lei 
 

Realizarea acestor obiective de 
investiții sunt necesare pentru a 
răspunde unor necesități reale și 
stringente ale comunităților locale din 
județul Arad, de educație și 
infrastructură rutieră locală, precum 
și de creștere a nivelului de trai prin 
diversificarea activităților din mediul 
rural și val orificarea resurselor 
naturale. 
 
 
 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
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Autori: 
Farago Petru, Seres Dénes, 
Korodi Attila, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - 
senatori UDMR 
 

 

1225.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Solicităm includerea în obiectivele de 
investiții ale PNDL-etapa a II-a a 
următorului obiectiv de investiții: 
 
Reabilitarea DJ127 Tulgheș -Ditrău km 
8-921 – 30+500, județul Harghita 
 
Propuneri 2019... 49.035 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes – 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

Sectorul 8+921–30+500 al DJ 127 
este drum pietruit, iar podețele aflate 
pe acest sector sunt în stare avansată 
de degradare. 
În lipsa lucrărilor de reabilitare vor fi  
periclitate siguranța circulației și 
confortul participanților la trafic. 
Reabilitarea acestui sector va 
conduce la economisirea timpului și a 
carburanților, reducerea costurilor de 
operare a autovehiculelor, 
îmbunătățirea condițiilor de 
circulație, a fluenței traficului, 
precum și dezvoltarea socio –
economică a localităților situate de -a 
lungul DJ 127. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1226.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Reabilitarea DJ127A Tulgheș -Lunca de 
Jos, inclusiv 
reparația/reconstrucția/refacerea 
lucrărilor de artă, județul Harghita 

Starea drumului reclamă efectuarea 
de lucrări de reabilitare, drumul fiind 
grav afectat de inundațiile care au 
avut loc în ultimii doi ani. Pe anumite 
porțiuni DJ 127A, drum din care 35,5 
km pe teritoriul județului Neamț, a 
devenit impracticabil, punând în 
pericol grav siguranța participanților 

Respins prin vot 



693 
 

DEZVOLTARE PUBLICA 
51 Transferuri între unități ale 

administrației publice 
 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

 
Propuneri 2019.... 50.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes – 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

la trafic și izolând localitatea Valea 
Rece. În urma reabilitării se 
estimează scurtarea călătoriei între 
localitățile Tulgheș și Lunca de Jos 
cu circa 75 de km (însemnând 
înjumătățirea distanței de parcurs în 
prezent pe singurele drumuri 
practicabile, ocolitoare).  
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1227.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Reabilitare DJ 153C, județul Harghita, 
de la km 51+150 până la km 62+650 
 
Propuneri 2019....23.000 mii lei 
 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes – 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

DJ 153C face legătura între DN 12 /E 
578 și localitatea Reghin, județul 
Mureș. Acesta este un drum 
important pentru localitățile riverane, 
prin reabilitarea sa asigurându-se 
decongestionarea circulației către DN 
12/E 578. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, ame ndamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1228.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Propuneri 2019....3.500 mii lei 
 
Reabilitarea podului peste râul Mureș, 

Podul se află într-o stare avansată de 
degradare, locuitorii comunei 
Subcetate riscând să rămână izolați, 
fără posibilitatea de a solicita 
intervenții în caz de urgență, cum ar 
fi inundațiile, urgențele medicale, etc. 
 

Respins prin vot 
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  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

comuna Subcetate, județul Harghita, 
aflat pe DJ 153D, km 11+795 
 
Propuneri 2019....45.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes – 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 
 
 

1229.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții: 
 
Reabilitarea DJ 128, între orașul 
Borsec și localitatea Jolotca, comuna 
Ditrău, județul Harghita 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes – 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

Reabilitarea acestui drum județean va 
ajuta la evitarea traseului dificil de pe 
Vârful Creanga, DN 15, blocat 
adesea iarna din cauza serpentinelor 
și a condițiilor grele de trafic. 
Totodată, pe acest traseu se scurtează 
semnificativ drumul între municipiul 
reședință Miercurea Ciuc și 
localitățile Bilbor, Corbu, Capu 
Corbului și Tulgheș. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1230.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul Mureș: 
 
Reabilitare DJ 153 A - DJ153 traseu 
Ernei - Eremitu – Sovata 
 
Propuneri 2019.... 133.042 mii lei 

Starea drumului reclamă efectuarea 
de urgență a lucrărilor de reabilitare, 
fiind un drum de acces către stațiunea 
Sovata, cu potențial turistic demn de 
a fi valorificat. 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 

Respins prin vot 
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DEZVOLTARE PUBLICA 
51 Transferuri între unități ale 

administrației publice 
 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

suma alocată prin buget. 

1231.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul Mureș: 
 
Reabilitare DJ 136 Sîngeorgiu de 
Pădure - Bezid-limita cu județul 
Harghita  
 
Propuneri 2019.... 8.051 mii lei 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

Starea drumului reclamă efectuarea 
de urgență a lucrărilor de reabilitare. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1232.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul Mureș: 
 
Reabilitare tronson pe DJ 135 Târgu 
Mureş-Sărăţeni- limita cu județul 
Harghita 
 
Propuneri 2019.... 14.669 mii lei 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 

Drumul judeţean DJ135 Tg. Mureş-
Sărăţeni-limita judeţ Harghita face 
legătura între municipiul Târgu 
Mureş şi oraşele Miercurea Nirajului 
şi Sovata, fiind o importantă axă de 
transport intrajudeţean, care poate 
asigura joncţiunea cu traseul viitoarei 
autostrăzi Transilvania, precum şi 
îmbunătăţirea fluxurilor rutiere către 
zona turistică Sovata-Praid. 
Nu este necesară indicarea unei surse 

Respins prin vot 
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Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1233.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv de investiții din județul Mureș: 
 
Amenajare acostamente și șanțuri pe 
drumul județean DJ 135 Târgu Mureș -
Mureş-Miercurea Nirajului-Sărățeni- 
lim. jud. Harghita, km 1+900-10+350 
 
Propuneri 2019.... 3.265 mii lei 
 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

Drumul judeţean DJ135 Tg. Mureş-
Sărăţeni-limita judeţ Harghita face 
legătura între municipiul Târgu 
Mureş şi oraşele Miercurea Nirajului 
şi Sovata, fiind o importantă axă de 
transport intrajudeţean, care poate 
asigura joncţiunea cu traseul viitoarei 
autostrăzi Transilvania, precum şi 
îmbunătăţirea fluxurilor rutiere către 
zona turistică Sovata-Praid. 
Pentru evitarea pagubelor cauzate de 
topirea zăpezii și de inundații, este 
necesară amenajarea șanțurilor de 
scurgere a apei, iar pentru 
valorificarea potențialului turistic al 
zonei (traseul fiind preferat de 
bicicliști și de iubitorii de drumeții) și 
pentru siguranța populației din zonă, 
este necesară și amenajarea 
acostamentelor. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1234.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
Cod program 1705 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv din județul Mureș, necesar 
pentru funcționarea serviciilor de 
intervenție în caz de urgență: 

Prin realizarea proiectului de 
investiții va fi realizat un sediu nou 
pentru Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş 
și pentru Serviciul Public Județean 

Respins prin vot 
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Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

 
Centru de intervenţie în municipiul 
Tîrgu Mureș, strada Köteles Sámuel 
nr.33 
 
Propuneri 2019....3.266 mii lei 
 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Vass 
Levente, Csép Éva-Andrea, Biró Zsolt-
István, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Tánczos Barna, Cseke Attila, Novák 
Csaba-Zoltán, Császár Károly Zsolt – 
senatori UDMR 

Salvamont Salvaspeo Mureș și - 
Local II Protecţie Civilă, construcție 
absolut necesară dată fiind starea de 
degradare a clădirii în care în prezent 
își desfășoară activitatea cele două 
servicii de intervenție în caz de 
urgență. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanța re, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1235.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități  ale 
administrației publice 
Propuneri 2019... 2.670.000 mii 
lei 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv din județul Harghita 
 
Achiziționare teren pentru construcție 
școală pentru copii cu dizabilități și 
nevoi speciale 
 
Propuneri 2019....407,5 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Bende 
Sándor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Erdei D. István, Seres Dénes – 
deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna, Antal 
István-Loránt – senatori UDMR 

Școala specială de arte și meserii 
”Sfânta Ana” funcționează într -o 
clădire situată pe un teren proprietate 
privată, de aceea este necesară 
achiziționarea acestuia. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1236.  Anexa 3/15 /27 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației 
Publice 

Propunem includerea în programul de 
investiţii pe anul 2019 a următorului 
obiectiv din județul Bihor: 
 

Printre obiectivele de investiții care 
pot fi finanțate în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală 
figurează și realizarea unităților de 

Respins prin vot 
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Cod program 1705 
Programul National de 
Dezvoltare Locala - ETAPA II 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Propuneri 2019... 1.916.410 

mii lei 
 

Construire campus școlar pentru 
învățământul școlar special, jud.Bihor 
Propuneri 2019....94.729 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Korodi Attila, Szabó 
Ödön, Biró Rozália, Erdei D. István - 
deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi 
Ákos - senatori UDMR 
 

învățământ preuniversitar. 
Construirea campusului școlar ar 
rezolva o problemă stringentă a 
învățământului din județul Bihor, iar 
pentru realizarea investiției destinată 
educației copiilor cu nevoi speciale 
există SF întocmit. 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1237.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
sumelor necesare continuării lucrărilor 
la obiectivul de investiție: 
 
“Modernizare străzi de pământ în 
municipiul Satu Mare – strada 
Depozitelor”, municipiul Satu Mare, 
jud. Satu Mare  
Propuneri 2019….. 1.815 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd, – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

Strada de pământ se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând 
imposibilă circulația autovehiculelor 
în condiții optime, și nu dispune de 
rețele tehnico-edilitare.  
Suma solicitată ar permite 
continuarea lucrărilor deja începute. 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1238.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
sumelor necesare continuării lucrărilor 
la obiectivul de investiție: 
 
“Lucrări de modernizare la Piata de 
alimente Nr.2 din municipiul Satu 
Mare”, municipiul Satu Mare, jud. Satu 
Mare  

Modernizarea Pieței de alimente nr. 
2, neconformă cu condițiile 
desfășurării unui comert civilizat, a 
devenit absolut necesară. Suma este 
necesară pentru continuarea lucrărilor 
deja începute. 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 

Respins prin vot 
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    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

 
Propuneri 2019….. 1.693 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

suma alocată prin buget. 

1239.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
sumelor necesare continuării lucrărilor 
la obiectivul de investiție: 
 
Extindere iluminat public in curtile 
interioare a blocurilor situate pe 
str.Avram Iancu, nr.58; Drum Carei 
bloc R31; b-dul Octavian Goga bloc 10; 
Calea Traian nr. 9 Bloc 5,6,7; 
str.Mircea Eliade-str.Petru Rareș -
str.Goldiș Vasile-b-dul Cloșca;  aleea 
Milcov - aleea Universului, municipiul 
Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2019….. 1.450 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

Suma solicitată este necesară pentru 
continuarea lucrărilor deja începute la 
acest proiect necesar asigurării 
siguranței locuitorilor din această 
zonă. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1240.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
obiectivului: 
 
Modernizare Strada Grădinarilor, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare  

Modernizarea acestei străzi este 
absolut necesară pentru rezolvarea 
situației traficului intens din 
municipiul Satu Mare, proiectul 
făcând legătura între două puncte de 
intrare-ieșire din oraș deosebit de 

Respins prin vot 
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DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

 
Propuneri 2019….. 11.158 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

circulate. Pe termen mediu și lung, 
conform planurilor de dezvoltare 
urbană, această arteră va deveni parte 
a inelului interior de ocolire a 
centrului municipiului, îndeosebi 
pentru traficul greu.  
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1241.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
obiectivului 
 
Modernizare pasaje pietonale care fac 
legătura între centru nou și digul de pe 
malul drept al râului Someș , municipiul 
Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2019….. 1.494 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

Modernizarea pasajelor pietonale 
constituie un proiect deosebit de 
important pentru asigurarea 
mobilității locuitorilor municipiului, 
deoarece acestea fac legătura între 
centrul orașului și mai multe cartiere 
rezidențiale ale municipiului. 
Documentațiile au fost finalizate de 
către autoritățile locale, suma 
solicitată fiind necesară demarării 
lucrărilor. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 

1242.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
obiectivului 
 
Îmbunătățirea calității mediului și a 
serviciilor urbane în zona periferică str. 
Alecu Russo  (str.Alecu Russo, 
str.Mierlei, str.Socului, str.Viilor), 
municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare  

Municipiul Satu Mare, în plin avânt 
economic, se extinde și spre zone 
până nu demult considerate 
periferice. În aceste condiții, se 
impune extinderea serviciilor publice 
spre aceste străzi atât pentru 
populație cât și pentru agenții 
economici care aleg această zonă ca 
sediu, în paralel cu asigurarea 

Respins prin vot 
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    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

 
Propuneri 2019….. 6.610 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Erdei D. István, Magyar 
Loránd – deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos 
Barna, - senatori UDMR 

serviciilor publice respectând 
normativele de mediu naționale și 
europene.  
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1243.  Anexa 3/15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
 

Solicităm alocarea sumei de 50.263 mii 
lei necesare derulării lucrărilor la 
următoarele obiective de investiții din 
județul Brașov 
 
1. Modernizare drum interjudețean DJ 

104A, DJ 105C și DJ 105P - format 
din DJ l04A km 0+000 - 45+000, DJ 
l05C km 6+300 - 3+800, DJ 105P 
0+000 - 3+800 

2. Modernizare drum interjudețean 
Covasna - Brașov care face legătura 
între drumul național DN 12 și 
drumul național DN 13 - format din 
DJ 131 km 0+000 - 7+856 și DJ 
l31B 0+000 - 12+978 

3. Modernizare, dotare și eficientizare 
energetică a corpului S+P+7+M și 
corp extindere (de legatură) existent 
între corpul nou și corpul vechi ale 
Spitalului Clinic de Obstetrico - 
Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea 
Brasov 

4. Reparații capitale, modernizare și 
eficientizarea energetică a Unitații 
de Asistență Medico -Socială de 
Pneumoftiziologie Sânpetru 

5. Consolidarea, modernizarea și 

Pachetul de proiecte face parte din 
strategia de îmbunătățire a calității 
vieții locuitorilor județului Brașov, 
vizând asigurarea unor servicii 
medicale la standarde înalte prin 
investiții în unitățile medicale și 
dotarea lor cu aparatură, precum și 
infrastructura rutieră astfel încât să 
asigure circulația participanților la 
trafic în condiții de siguranță. 
 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

Respins prin vot 
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creșterea eficienței energetice a 
Spitalului Clinic de Psihiatrie și 
Neurologie Brașov 

6. Modernizare și reabilitare dr um 
județean DJ 104L, Dacia - Viscri - 
Bunești, km 0+000 - l5+065 

7. Modernizare și reabilitare drum 
județean DJ 112C, Hălchiu - Satu 
Nou - Dumbrăviță - Vlădeni, km. 
2+755 - l 4+425 

8. Sistem de management integrat la 
standarde europene pentru 
administrația județului Brașov 

9. Dotarea cu echipamente și aparatură 
medicală a Ambulatoriului Integrat 
al Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Brașov 

10. Îmbunătățirea serviciilor sanitare ale 
Ambulatoriului Spitalului Clinic de 
Psihiatrie și Neurologie Brașov prin 
achiziționarea de dotări 

11. Dotarea cu echipamente  și 
aparatură, medicală performante a 
UPU din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgentă Brașov 

12. Dotarea Ambulatoriului Spitalului 
Clinic de Urgență pentru Copii 
Brașov 

 
Autori: 
Seres Dénes, Ambrus Izabella, Erdei D. 
István,– deputaţi UDMR  
Cseke Attila, Tánczos Barna– senatori 
UDMR 

1244.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 

Primăria Ormeniș are în plan 
pregătirea investițiilor legate de 

Respins prin vot 
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Administrației Publice  
 
5001 Cheltuieli – buget de stat 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între 
unități ale administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 
Propuneri 2019…2.500.000 mii 
lei 
 

sumelor necesare pregătirii investițiilor 
în comuna Ormeniș, județul Brașov 
 
Proiect reabilitare acoperiș școala 
Ormeniș 
Propuneri 2019....250 mii lei 
 
Proiect casă mortuară 
Propuneri 2019....100 mii lei 
 
Realizare proiect pentru sistemul de 
canalizare 
Propuneri 2019....400 mii lei 
 
Realizare proiect iluminat public în 
comuna Ormeniș 
Propuneri 2019....50 mii lei 
 
Autori: Ambrus Izabella, Seres Dénes, 
Erdei D. István,– deputaţi UDMR  
Tánczos Barna– senatori UDMR 
 

canalizare, iluminatul stradal, 
reparații la școala din comună. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse 
de finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

1245.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administratiei Publice 

Anexa 3/15 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice astfel: 
Reabilitare/dotare  laboratorare si 
ateliere„Colegiul Virgil Madgearu-
Ploiesti”-suma de 100.000 lei. 
Autor: 
Deputat : Dragoș Gabriel ZISOPOL 
 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparații, 
reabilitarea și dotarea laboratoarelor, 
pt buna 
desfășurare a activităţilor școlare.  
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Respins prin vot 

1246.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 
Anexa. Nr. 3/15 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administratiei Publice astfel: 
Dotare  laborator pentru tehnologii 
aditive„Universitatea Petrol – Gaze 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pentru reabilitare și dotarea 
laboratoarelor, pt buna 
desfășurare a activităţilor 
universitare.  

Respins prin vot 
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Ploiești”-suma de 142.000 lei. 
Autor: 
Deputat: Varujan PAMBUCCIAN 
Deputat : Dragoș Gabriel ZISOPOL 
 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

1247.  Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 51.01, 
Grupă/ titlu 59 - TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI, Articolul 
38 – Rambursarea cheltuielilor 
pentru campaniile electorale, II – 
Credite bugetare, 69.043 mii lei 
 
 
 

Se propune diminuarea sumei alocate 
rambursării cheltuielilor pentru 
campaniile electorale în proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2019, la Anexa 
nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea Electorală 
Permanentă, la Capitolul 54.01, Grupă/ 
titlu 59 - TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articolul 38 – 
Rambursarea cheltuielilor pentru 
campaniile electorale, II – Credite 
bugetare cu suma de 12.637 mii lei. 
 
Autori: 
Deputat PSD Drăghici Mircea – 
Gheorghe  
Grupul Parlamentar al Partidului Social 
Democrat – Camera Deputaților 

Au fost identificate economii la 
capitolul rambursarea chetuielilor 
electorale ca urmare a modificărilor 
legislative intervenite la începutul 
anului 2019. 

Respins prin vot 

1248.  Anexa nr. 3 / 48 / 02 - 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Capitolul 51.01, 
Grupă/ titlu 10 - TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, 
I. Credite de angajament, 44.920 
mii lei, II. Credite bugetare, 
44.920 mii lei; Articolul 01 – 
Cheltuieli salariale în bani, II – 
Credite bugetare, 43.393 mii lei; 
Alineat 01 Salarii de bază, II – 
Credite bugetare, 30.724 mii lei; 
Alineat 06 Alte sporuri, II – 
Credite bugetare, 7.800 mii lei; 

Se propune majorarea sumei alocate 
Cheltuielilor de personal în proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2019, la 
Anexa nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea 
Electorală Permanentă, Capitolul 51.01, 
Grupă/ titlu 10 - TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL, I. 
Credite de angajament, cu suma de 
12.637 mii lei, II. Credite bugetare, cu 
suma de 12.637 mii lei; Articolul 01 – 
Cheltuieli salariale în bani, II – Credite 
bugetare, cu suma de 12.637 mii lei; 
Alineat 01 Salarii de bază, II – Credite 
bugetare, cu suma de 4.534 mii lei; 

Suplimentarea cheluielilor de 
personal, este necesară ca urmare a 
modificărilor legislative de la 
începutul anului 2019 pentru 
asigurarea funcționării Biroului 
Electoral Central pentru cele două 
evenimente electorale din anul 2019, 
precum și funcționării aparatului 
propriu al Autorității la nivel central 
și teritorial. 

Respins prin vot 
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Alineat 30 Alte drepturi salariale 
în bani, II – Credite bugetare, 
1.500 mii lei. 
 
 
 
 
 
 

Alineat 06 Alte sporuri, II – Credite 
bugetare, cu suma de 2.551 mii lei; 
Alineat 30 Alte drepturi salariale în 
bani, II – Credite bugetare, cu suma de 
5.552 mii lei. 
 
Autori: 
Deputat PSD Drăghici Mircea – 
Gheorghe  
Grupul Parlamentar al Partidului Social 
Democrat – Camera Deputaților 

1249.  Anexa nr. 7 
SUME ALOCATE DIN SUME 
DEFALCATE DIN TAXA PE 
VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE I ̂ N 
ANUL 2019 Ș I ESTIMĂRI 
2020-2022. 
 
9 BRAȘOV 150.188 

 

Propunem modificarea sumelor 
prevăzute în anexa nr. 7 pentru județul 
Brașov astfel: 
 

 
 
3)  Include și suma de 15.000 mii lei ce 
se repartizează Consiliul Județean 
Brașov pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul Internațional Brașov – 
Ghimbav. 
 
Autori: 
Roxana Mînzatu, Deputat PSD 
Marius Dunca, Senator PSD 
Viorel Chiriac, Deputat PSD 
Florin Orțan, Senator PSD 
Mihai Mohaci, Deputat PSD 
Mihai Popa, Deputat PSD 
Izabella Ambrus, Deputat UDMR 
 

9 BRAȘOV 165.188 3) 

Motivare: Proiectul pentru care se 
alocă suma -  construirea în 
Ghimbav, județul Brașov a primului 
aeroport după 1989, aeroport 
internațional de categorie 4D/IIIC - 
va deservi în principal județele 
Brașov, Covasna, Harghita și zonele 
adiacente acestora. Cele trei județe în 
cauză au emis hotărâri de Consiliu 
Județean pentru susținerea realizării 
acestui obiectiv de investiții, obiectiv 
de care depinde în mare măsură 
dezvoltarea economică a acestor 
unități administrativ- teritoriale. 
 
Până în prezent au fost alocate din 
bugetul propriu al Consiliului 
Județean Brașov în perioada 2006-
2018 o sumă de aproximativ 32,6 
milioane Euro, sume care au fost 
investite în: documentații necesare 
investiției, exproprieri terenuri, pistă 
decolare – aterizare, cale de rulare 
Alfa, platformă parcare aeronave, 
master-plan de dezvoltare aprobat de 

Respins prin vot 
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către Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română. 
 
Acest obiectiv de investiții nu a 
beneficiat niciodată de alocări din 
bugetul de stat. 
 
Pentru finalizarea acestui obiectiv de 
investiții și certificarea viitorului 
aeroport mai sunt necesare 
următoarele etape investiționale, 
precum și asigurarea surselor de 
finanțare, după cum urmează: 
terminal de pasageri, clădire 
energetică, turn de control, baleiaj, 
amenajări de protecție acostament, 
echipamente de deservire aeroport, 
infrastructură servicii navigație, 
deviere canal Beselcin, racordare la 
utilități.  
 
Acest proiect va genera dezvoltare 
economică locală și regională și, din 
aceste considerente, este justificată 
acordarea respectivei sume din 
bugetul de stat. 
 
Sursa de finanțare: Se diminueaza ̆  
Anexa nr. 3/65/02 – Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale, Capitolul 8001 – „Acțiuni 
generale economice, comerciale și de 
muncă”, Paragraf 55, Titlul VII - 
”Alte transferuri”, Articolul 01 - „A. 
Transferuri interne”,  cu suma de 
15.000 mii lei. 
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1250.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa 3/15 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 2.000 mii lei pentru 
realizarea documentației referitoare la 
PUZ-ul  cetăților dacice din Munții 
Orăștiei și al Cetății Sighișoara, 
patrimoniu UNESCO. 
 
 
Deputat Sorin Lazăr – PSD 
Deputat Simion Eduard Lucian – 
PSD 
Deputat Dobrovici-Bacalbașa Nicolae 
- PSD 
 
 
 
 
 
Membri 
Comisia permanentă comună a 
Camerei Deputaților și Senatului 
pentru relația cu UNESCO 

La 20 de ani de la intrarea în 
Patrimoniul mondial UNESCO, 
cetățile dacice din Munții Orăștiei nu 
au clarificată situația juridica a 
terenurilor, nu au PUZ, iar PUG-urile 
nu sunt finalizate, ceea ce face 
imposibilă calificarea pentru 
finantarea proiectelor cu fonduri 
europene  pentru conservare și 
cercetare arheologică. In aceiasi 
situatie este si Cetatea Sighișoara 
care nu are PUZ si PUG – ul este în 
lucru, ceea ce face imposibilă 
stabilirea unui regulament local  de 
urbanism. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 
cap 70.01 “ Locuinte servicii si 
dezvoltare publica “ prin diminuarea 
cu suma de 2.000   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ 
Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 
 

Respins prin vot 

1251.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.000 mii lei pentru 
consolidarea unui internat la Liceul 
Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași.  

Autori: 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Motivare: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
coordonează Programul Național de 
Dezvoltare Locală prin intermediul 
căruia se poate finanța 

Respins prin vot 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016�


708 
 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 

Senator PSD Vasilică Toma 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru   

realizarea/extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea/dotarea unităților de 
învățământ preuniversitar. Necesitate 
urgentă de spații cazare pentru elevii 
din învățământul profesional și liceal 
tehnologic, cât și pentru susținerea 
învățământului dual. Populația 
școlară din județul Iași este 
numeroasă și există demersuri 
consistente de reorientare treptată 
spre învățământul profesional, în 
sistem clasic sau dual, cu inserție 
rapidă pe piața muncii.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute 
în Anexa 3/215 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
1252.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 2.000 mii lei pentru 
consolidarea unui internat la Liceul 
Tehnologic de Mecatronică și 
Automatizări Iași. 

Autori: 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 

Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 

Senator PSD Vasilică Toma 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru   

Motivare: Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 
coordonează Programul Național de 
Dezvoltare Locală prin intermediul 
căruia se poate finanța 
realizarea/extinderea/ reabilitarea/ 
modernizarea/dotarea unităților de 
învățământ preuniversitar. Necesitate 
urgentă de spații cazare pentru elevii 
din învățământul profesional și liceal 
tehnologic, cât și pentru susținerea 
învățământului dual. Populația 
școlară din județul Iași este 

Respins prin vot 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016�
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numeroasă și există demersuri 
consistente de reorientare treptată 
spre învățământul profesional, în 
sistem clasic sau dual, cu inserție 
rapidă pe piața muncii. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute 
în Anexa 3/215 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 
1253.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 10.531,00 mii lei 
pentru construirea de locuințe pentru 
tineri în zona Grădinari, municipiul 
Iași. 
 

Autori: 
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru-Adrian Pănescu 
Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Vasile Axinte  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
 

Motivare: Municipiul Iași a demarat 
încă o etapă în cadrul proiectului 
general de construire de locuințe și 
pentru tineri în zona Grădinari. 
Astfel, a fost încheiat contractul de 
lucrări în valoare totală de 10.531,00 
mii lei pentru construirea de locuințe 
pentru tineri constând în 4 tronsoane 
de bloc, cu un număr de 72 de 
apartamente. 

 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute 
în Anexa 3/215 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

sau 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Respins prin vot 

1254.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea Anexei nr. Producătorii agricoli din județul Respins prin vot 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016�
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Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 1.000 mii lei  pentru studiu 
de fezabilitate pentru înființarea a trei 
centre de depozitare a legumelor, 
fructelor și florilor la: Traian -Unirea, 
Vișani-Jirlău-Galbenu, Movila Miresii – 
Râmnicelu.  
Județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Brăila au nevoie pentru 
depozitarea  legumelor, fructelor și 
florilor pentru ca mai apoi să le poată 
păstra în condiții optime. Centrele de 
colectare și depozitare frig vor 
reprezenta un sprijin pentru 
agricultori și garanția unui comerț 
civilizat. 
 
 Bugetul estimat pentru studiul de 
fezabilitate și proiectul tehnic 1.000 
mii lei 
 
Sursa de finanţare: Sursa 
finanțare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II.  

1255.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma 300 Întocmirea unei strategii de 
dezvoltare, pe termen mediu și lung, 
care să 
prevadă liniile principale de dezvoltare 
economică a județului Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 
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Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1256.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma de 900 mii lei  pentru 
înființarea în Municipiul Brăila a șase 
centre medicale de permanență, în 
diferite zone de oraș, în care brăilenii să 
primească asistență medicală pe timpul 
nopții și de vineri după-amiază până luni 
dimineață  
Județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1257.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  - 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma 100 mii lei pentru  studiu de 
fezabilitate Reabilitarea falezei Dunării, 
și extinderea acesteia, de la Căpitănie 
până la trecere Bac Stânca, Județul 
Brăila. 
 

Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 
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Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

1258.  Anexa nr. 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / 
Articol 2 / Alineat 38  -
 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea Anexei nr. 
3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
Capitolul 5001 / Grupa 51 / Articol 2 / 
Alineat 38  - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
cu suma  4.600 mii pentru Demararea 
unui program multianual de izolare 
termică a blocurilor din municipiul 
Brăila, cu co-finanțarea 50% din bugetul 
consiliului local. Susținerea reabilitării 
termice a locuințelor individuale (case), 
unde primăria să suporte 50% din deviz. 
În patru ani, prin alocarea constantă de 
fonduri de la bugetul local, se 
intenționează reabilitarea tuturor 
blocurilor din Brăila. Județul Brăila. 
 
Autori: 
Dep. Antoneta IONIȚĂ 
Dep. Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Demararea unui program multianual 
de izolare termică a blocurilor din 
municipiul Brăila, cu co-finanțarea 
50% din bugetul consiliului local. 
Susținerea reabilitării termice a 
locuințelor individuale (case), unde 
primăria să suporte 50% din deviz. În 
patru ani, prin alocarea constantă de 
fonduri de la bugetul local, se 
intenționează reabilitarea tuturor 
blocurilor din Brăila 
Sursa de finanţare: 
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 3/15/27 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice  - Programul 
Național de Dezvoltare Locală Etapa 
II. 

Respins prin vot 

1259.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Argetoaia, în 
localitatea Argetoaia, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașel e mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
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persoanelor aflate în sărăcie ș i risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Argetoaia, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1260.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Amărăștii de Jos, 
în localitatea Amărăștii de Jos, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 

Respins prin vot 
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Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrul Comunitar Amărăștii de Jos, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de sărăcie, prin programe care 
vor asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1261.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Băilești, în 
localitatea Băilești, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Băilești, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
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sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1262.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bechet, în 
localitatea Bechet, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bechet, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
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comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1263.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bîrca, în 
localitatea Bîrca, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bîrca, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
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Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1264.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Bistreț, în 
localitatea Bistreț, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Bistreț, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvolta rea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
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Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1265.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Calafat, în 
localitatea Calafat, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Calafat, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de  
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
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medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1266.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Călărași, în 
localitatea Călărași, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Călărași, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvo ltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
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comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1267.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Celaru, în 
localitatea Celaru, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Celaru, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1268.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Cetate, în 
localitatea Cetate, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Cetate, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea  
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistenț ă 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
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1269.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Ciupercenii Noi, în 
localitatea Ciupercenii Noi, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Ciupercenii Noi, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de sărăcie, prin programe care 
vor asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministeru l 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

Respins prin vot 

1270.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Dăbuleni, în 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
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localitatea Dăbuleni, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Dăbuleni, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1271.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Daneți, în 
localitatea Daneți, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
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persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Daneți, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea  
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1272.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Galicea Mare, în 
localitatea Galicea Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
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Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrul Comunitar Galicea Mare, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de sărăcie, prin programe care 
vor asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1273.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Leu, în localitatea 
Leu, Județul Dolj, obiectivul general al 
proiectului constând în reducerea 
numărului persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Leu, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
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sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1274.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Maglavit, în 
localitatea Maglavit, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Maglavit, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvo ltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
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comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1275.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Malu Mare, în 
localitatea Malu Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Malu Mare, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de sărăcie, prin programe care 
vor asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 

Respins prin vot 



728 
 

Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1276.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Moțăței, în 
localitatea Moțăței, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Moțăței, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvolta rea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 

Respins prin vot 



729 
 

Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1277.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Ostroveni, în 
localitatea Ostroveni, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Ostroveni, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și r isc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
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medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1278.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Plenița, în 
localitatea Plenița, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Plenița, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvolta rea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 

Respins prin vot 



731 
 

comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1279.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Podari, în 
localitatea Podari, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Podari, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
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Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1280.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Poiana Mare, în 
localitatea Poiana Mare, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Poiana Mare, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de sărăcie, prin programe care 
vor asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

Respins prin vot 
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1281.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Rast, în localitatea 
Rast, Județul Dolj, obiectivul general al 
proiectului constând în reducerea 
numărului persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Rast, județul Dolj, 
are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

Respins prin vot 

1282.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Sadova, în 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 

Respins prin vot 



734 
 

 
 

localitatea Sadova, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Sadova, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1283.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Segarcea, în 
localitatea Segarcea, Județul Dolj, 
obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-

Respins prin vot 
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persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 
Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 
Centrul Comunitar Segarcea, județul 
Dolj, are rolul de a reduce numărul 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
sărăcie, prin programe care vor 
asigura formarea și dezvo ltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1284.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
16.000.000 lei pentru construirea 
Centrului Comunitar Valea Stanciului, 
în localitatea Valea Stanciului, Județul 
Dolj, obiectivul general al proiectului 
constând în reducerea numărului 
persoanelor aflate în sărăcie și risc de 
excluziune socială.  
 

Centrele Comunitare sunt vitale în 
mediul rural, unde rata de sărăcie și 
excluziune socială este la cel mai 
mare nivel din Uniunea Europeană, 
iar depopularea masivă orașele mici 
și comunele din județul Dolj aflându-
se într-o degradare continuă, fără 
nicio perspectivă de dezvoltare. 
 

Respins prin vot 
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Autor: Adrian-Claudiu Prisnel, Grup 
Parlamentar USR. 

Centrul Comunitar Valea Stanciului, 
județul Dolj, are rolul de a reduce 
numărul persoanelor aflate în sărăcie 
și risc de sărăcie, prin programe care 
vor asigura formarea și dezvoltarea 
copiilor, tinerilor și adulților din 
comunitate. 
 
 
Centrul Comunitar este construit pe 
modelul de succes al altor centre 
comunitare din România, precum 
Centrul Comunitar din comuna 
Cudalbi, județul Galați, care oferă 
servicii sociale, servicii de asistență 
medicală, servicii interactive, precum 
și un micro-incubator de afaceri. 
Toate acestea conduc la dezvoltarea 
comunității rurale. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
 

1285.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 26.289,167 mii lei 
pentru construire “Aquaparc Therme 
Herculi”, oraș Băile Herculane, județul 
Caraș-Severin.  
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Cea mai veche stațiune balneară din 
țară este și trebuie să rămână un 
simbol al turismului românesc.  
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 
 

Respins prin vot 

1286.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 2.114,470 mii lei 
pentru înființarea unui centru 

Investiția va fi utilizată pentru 
activități educative, culturale și 
recreative, cu scopul de a crește 

Respins prin vot 
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multicultural „HERCULES”, prin 
reabilitare clădire cinematograf şi 
extindere cu un corp P+1E, în oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-Severin.  
 
Autor: Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

calitatea vieții locuitorilor din zona 
periferică a orașului.  
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1287.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 3635,566  mii lei 
pentru realizarea obiectivului de  
investiții: - reabilitare îndiguire râu 
Cerna, între Podul de piatră (1865) şi 
Izvorul Neptun 2, oraș Băile Herculane, 
județul Caraș-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Proiect depus la C.N.I.  
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1288.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 3.471,067 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Reabilitare imobil Grădiniţa 
Veche (monument istoric) oraș Băile 
Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Există PT 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1289.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 28.200,00 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţii – Reabilitare Complex Balnear 
Băile Neptun (monument istoric) oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

1290.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 32,386 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
eficientizare energetică Cămin Cultural 
Moldova Veche, oraş Moldova Nouă, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1291.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 52,539 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
eficientizare energetică Grădiniţa cu 
program prelungit „Sf. Stelian”, oraş 
Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1292.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 82,102 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
reabilitare, modernizare Şcoala 
Gimnazială „Alexandru Moisi”, sala de 
sport şi dependinţe, oraş Moldova Nouă, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 

 Respins prin vot 
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PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

1293.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 28,560 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
modernizarea, extinderea şi creşterea 
eficienţei energetice a reţelei de iluminat 
public, oraş Moldova Nouă, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1294.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 185,736 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru 
locuitorii oraşului Moldova Nouă, din 
zona adiacentă Şcolii Gimnaziale „Sofia 
Arcan”, oraş Moldova Nouă,  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1295.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 97 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii – înfiinţarea, 
amenajarea şi dotarea Centrului 
Multicultural şi îmbunătăţirea 
infrastructurii şi spaţiilor publice 
adiacente, oraş Moldova Nouă,  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 
 
 

1296.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 74,018 mii lei 
pentru obiectivul de investiţii – 
reabilitarea, modernizarea şi extinderea 
Grădiniţei cu Program Prelungit 
„Licuricii” şi amenajarea spaţiilor 
publice adiacente, oraş Moldova Nouă,  
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1297.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 17,940 mii lei 
pentru consultanţă achiziţii canalizare 
menajeră,  comuna Lupac, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Sumă necesară pentru achitarea 
restanţelor aferente anului 2018. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1298.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2019 cu suma de 54,740 mii lei 
pentru consultanţă management străzi,  
comuna Lupac, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Sumă necesară pentru achitarea 
restanţelor aferente anului 2018. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1299.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 300 mii lei pentru 
lucrări de modernizare a Şcolii 
Gimnaziale „Aurel Peia”, comuna 
Ezeriş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1300.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 400 mii lei pentru 
lucrări de modernizare şi întreţinerea 
străzilor, comuna Ezeriş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 500,00 mii lei pentru 
lucrări de modernizare a Căminelor 
Culturale Ezeriş şi Soceni (contribuţia 
proprie la programul finanţat cu fonduri 
europene nerambursabile prin Măsura 
7.6., comuna Ezeriş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1301.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 500 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii - construire bază 
sportivă, comuna Ezeriş, judeţul Caraş-
Severin. 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

1302.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 300 mii lei pentru 
lucrării de construcţie capele aferente 
Bisericilor ortodoxe din localităţile 
Ezeriş şi Soceni, comuna Ezeriş, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1303.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 
 
Proiect 13591 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 9,340 mii lei pentru 
modernizarea transportului public 
electric pentru reintroducerea serviciului 
de transport electric pe traseul liniei 
principale – modernizarea transportului 
public electric şi amenajarea 
infrastructurii de transport nemotorizat 
în municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1304.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 
 
Proiect 13591 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 2.989 mii lei pentru 
modernizarea transportului public – 
achiziţia de material rulant electric 
pentru transport public urban în 
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

1305.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 5.604 mii lei pentru – 
Proiect complex de revitalizare a zonei 
centrale a municipiului Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1306.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.681,20 mii lei pentru 
înnoirea parcului de material rulant al 
operatorului de transport, inclusiv 
implementarea Sistemului de 
Management al Flotei şi crearea 
Sistemului de Informare Dinamică a 
călătorilor în staţii şi în vehicule, în 
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1307.  Anexa nr. 3/15/23, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 110,20 mii lei pentru 
amenajare drum agricol în municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

1308.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.522,42  mii lei pentru 
reabilitarea energetică a Colegiului 
Naţional „Traian Lalescu”, municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1309.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.120,80 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a liceului 
Teoretic „Traian Vuia”, municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1310.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 826,59 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a liceului de Arte 
„Sabin Păuţa”, municipiul Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1311.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
Cod program 674 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 700,50 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocurile de locuinţe nr. 24, 25 din str. 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 

Respins prin vot 
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Piaţa 1  Decembrie 1918, bl. A3, A7 de 
pe str. Horea şi bl. 15 de pe str. G.A. 
Petculescu municipiul Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1312.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 537,05 mii lei pentru 
reabilitarea energetică şi instalare 
sisteme de încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire – beneficiar: Colegiul 
Economic al banatului Montan,  
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1313.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 607,10 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a Colegiului 
Naţional „Diaconovici-Tietz”,  
municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1314.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 800,91 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a Colegiului 
Naţional „Mircea Eliade”,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1315.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 63,05 mii lei creşterea 
eficienţei energetice pentru blocurile de 
locuinţe 1,2,3,4,5, şi 6 str. I.L. 
Caragiale,  municipiul Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1316.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 525,38 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 25 de pe 
Bulevardul Republicii,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1317.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 525,38 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 27 de pe 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 

Respins prin vot 
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Bulevardul Republicii,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1318.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 525,38 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 20 de pe 
Bulevardul Republicii şi nr. 1 de pe 
Aleea Domogled,  municipiul Reşiţa, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1319.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 684,16 mii lei pentru 
reabilitarea energetică a Liceului 
teologic Baptist Reşiţa,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1320.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 420,30 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocul de locuinţe nr. 19 de pe 
Bulevardul Republicii,  municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

1321.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 315,23 mii lei pentru 
creşterea eficienţei energetice pentru 
blocurile de locuinţe nr. A2, A5 şi A6 de 
pe str. Horea,  municipiul Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Obiectiv de investiţii finanţat în 
cadrul POR 2014-2020 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1322.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 63,50  mii lei pentru 
realizare dispensar medical cu un număr 
de 5 cabinete medicale, în localitatea 
Măureni, Calea Timişorii nr. 34-36, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1323.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 112,54  mii lei pentru 
realizare sistem termoizolaţie la Şcoala 
Gimnazială Măureni, localitatea 
Măureni, Calea Timişorii nr. 44, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1324.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 11,06  mii lei pentru 
realizare sistem termoizolaţie la Şcoala 
Gimnazială Şoşdea, Comuna Măureni, 
str. Ioan Ciucurel nr. 16, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1325.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
Cod 561 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.052,50  mii lei pentru 
realizare canalizare menajeră şi staţie de 
epurare a localităţilor Măureni şi 
Şoşdea, comuna Măureni,  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1326.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 245,13  mii lei pentru 
refacere şi modernizare drum comunal 
calamitat DC83A Şoşdea – limita cu 
judeţul Timiş, comuna Măureni, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1327.  Anexa nr. 3/15, Ministerul Alocarea în bugetul propus pentru anul Cofinanţare de la bugetul local Respins prin vot 
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Dezvoltării Regionale 
Cod 561 

2019 a sumei de 267,15  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii  - 
Realizare reţea de canalizare şi staţie de 
epurare, sat Plugova, comuna Mehadia, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1328.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 356,17  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii  - 
Modernizare străzi în Comuna Mehadia, 
localităţile Mehadia şi Globurău, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1329.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 26,40  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Modernizare iluminat public în comuna 
Mehadia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 
 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1330.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 507,65  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Renovare, modernizare şi dotare cămin 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

Respins prin vot 
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cultural localitate Plugova (imobil cu nr. 
cadastral 32512), comuna Mehadia, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1331.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.001,80  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Modernizare drumuri locale comuna 
Mehadia, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1332.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 450,79  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Alimentare cu apă, canalizare menajeră 
şi staţie de epurare în localitatea Valea 
Bolvaşniţa, comuna Mehadia, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Cofinanţare de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1333.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 350  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii - 
Canalizare menajeră şi staţie de epurare 
localităţile Valea Bistrei, Zăvoi şi 23 
August, Comuna Zăvoi, judeţul Caraş-
Severin. 

PNDL II - Cofinanţare de la bugetul 
local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

1334.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 360  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare străzi în Poiana Mărului, 
comuna Zăvoi, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

PNDL II - Cofinanţare de la bugetul 
local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1335.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 860  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reparaţii, reabilitare, modernizare 
Centrul Cultural Măgura nr. 117, 
Comuna Zăvoi, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

PNDR submăsura 7.6 - Cofinanţare 
de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1336.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 80  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Achiziţionare tractor multifuncţional cu 
ataşamente, Comuna Zăvoi, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

PNDR submăsura 7.2 - Cofinanţare 
de la bugetul local 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1337.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.154,19  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Alimentare apă şi canalizare cartier 
Bucium, comuna Glibova, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1338.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 950  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Plan urbanistic General (PUG), comuna 
Glibova, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respins prin vot 

1339.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.940,71  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Înfiinţare centru de zi pentru persoane 
vârstnice, în Municipiul Caransebeş, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
Cod apel POR/414/8/3/ Creşterea 
gradului de acoperire cu servicii 
sociale / 3/ Creşterea gradului de 
acoperire cu servicii sociale. 
 
Dezvoltarea UAT. 

Respins prin vot 
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PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1340.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 269,55  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizarea şi extinderea sistemului 
de iluminat public al Municipiului 
Caransebeş, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
POR/300/3/1/Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, 
clădirile publice şi sistemele de 
iluminat public, îndeosebi a celor 
care înregistrează consumuri 
energetice mari/1/ Creşterea 
eficienţei energetice în clădirile 
rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1341.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 960,42  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Creşterea eficienţei energetice la 
Spitalul Contagioase şi TBC, în 
Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 
 
 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
POR/274/3/1/Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, 
clădirile publice şi sistemele de 
iluminat public, îndeosebi a celor 
care înregistrează consumuri 
energetice mari/1/ Creşterea 
eficienţei energetice în clădirile 
rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari. 

Respins prin vot 
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Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1342.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 805,26  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Eficientizarea energetică a Colegiului 
Naţional „Traian Doda” corp B, în 
Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
aferente proiectelor cu finanţare 
europeană. 
POR/274/3/1/Creşterea eficienţei 
energetice în clădirile rezidenţiale, 
clădirile publice şi sistemele de 
iluminat public, îndeosebi a celor 
care înregistrează consumuri 
energetice mari/1/ Creşterea 
eficienţei energetice în clădirile 
rezidenţiale, clădirile publice şi 
sistemele de iluminat public, 
îndeosebi a celor care înregistrează 
consumuri energetice mari. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1343.   
Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 104,24  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Înfiinţare Sistem de Canalizare cu Staţie 
de Epurare, în localitatea Lăpuşnicu 
Mare, comuna Lăpuşnicu Mare, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Contract de finanţare nr. 14344 din 
04.09.2015 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1344.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 356,35  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare DC44, pe raza comunei 
Lăpuşnicu Mare, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Contract de finanţare nr. 1840 din 
05.03.2018 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1345.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
Cap. 1, cod 561 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.180,04  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Dognecea, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Lucrare începută în anul 2009 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1346.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 500  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Centru social multicultural în comuna 
Dognecea, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1347.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 200  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare drum comunal DC78, în 
satul Calina, comuna Dognecea, judeţul 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

1348.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 806  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare străzi comunale în 
localitatea Răcăşdia, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

SM 7.2 AFIR 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1349.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 422,87  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizarea infrastructurii rutiere în 
comuna Grădinari, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Contribuţie locală - proiect în 
derulare. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1350.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 50,25  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Racordare la canalizarea menajeră a 
gospodăriilor în comuna Grădinari, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 

Contribuţie locală - proiect în 
derulare. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

1351.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 150  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Grădinari, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Contribuţie locală - proiect în 
derulare. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1352.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 5.356,11  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare alimentare cu apă în 
localitatea Ocna de Fier, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1353.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 2.400  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare modernizare drumuri: DC 
Stroş în lungime de 1,5Km, DJ586 
intravilanul localităţii Ocna de Fier cu o 
lungime de 4 Km. şi DC Paulus în 
lungime de 1 Km., în localitatea Ocna 
de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

1354.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 270  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Amenajare Lac Dănila, în comuna Ocna 
de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1355.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
(CNI) 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 480  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Construire teren sport cu gazon 
artificial, în comuna Ocna de Fier, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1356.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 480  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare Centru Civic pe 
amplasamentul fostei pieţe agro-
alimentare, în comuna Ocna de Fier, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1357.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 30  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Intabulare Lac Vârtoape, comuna Ocna 
de Fier, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1358.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 43,331  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare şi dotare Grădiniţă şi 
Şcoală Primară, comuna Berlişte, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1359.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 67,272  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare Şcoală Gimnazială clasele 5-
8, comuna Berlişte, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1360.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 58,230  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare Grădiniţă şi Şcoală Primară 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 

Respins prin vot 
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Iam, comuna Berlişte, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1361.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 69  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Grădiniţă şi Şcoală Primară, satul 
Milcoveni, comuna Berlişte, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1362.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 43,167  mii lei 
obiectivul de investiţii – Reabilitare şi 
modernizare Bloc Specialişti, comuna 
Berlişte, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Documentaţii 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1363.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 211,230  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare şi dotare Cămin cultural 
Rusova Nouă, comuna Berlişte, judeţul 
Caraş-Severin. 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

1364.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 113,030  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare şi dotare Cămin cultural 
localitatea Berlişte, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1365.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 208,423  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare şi dotare Cămin cultural 
localitatea Milcoveni, comuna Berlişte, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1366.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 227  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare şi modernizare Dispensar 
uman comunal Berlişte – fonduri UE, 
comuna Berlişte, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Cofinanţare proiect 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 
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1367.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 

Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 73  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Alimentare cu apă, branşamente în 
comuna Berlişte (loc. Iam, Milcoveni, 
Berlişte),  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect aprobat prin 
PNDL 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1368.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 165  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Canalizare menajeră, racorduri 
individuale în comuna Berlişte (loc. 
Iam, Milcoveni, Berlişte),  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect aprobat prin 
PNDL 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1369.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 450  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare infrastructură stradală şi 
drumuri comunale,  comuna Berlişte 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 

Cofinanţare proiecte 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 
 
 
 
 
 
 

Respins prin vot 
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1370.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 295  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Canalizare menajeră şi staţie de epurare, 
localitatea Ciclova Română, comuna 
Ciclova Română,  judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1371.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 90,189  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Şcoală Gimnazială, comuna Ciclova 
Română,  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1372.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 77,29  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare Corp 
2 Primărie, comuna Ciclova Română,  
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1373.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 449,06  mii lei pentru 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 

Respins prin vot 
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 realizarea obiectivului de investiţii – 
Modernizare străzi în comuna Ciclova 
Română,  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

1374.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 284,50  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Alimentare cu apă în localităţile Ilidia şi 
Socolari, comuna Ciclova Română,  
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Respins prin vot 

1375.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 
 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 442,90  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare, modernizare şi dotare 
Cămin Cultural, comuna Ciclova 
Română,  judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 

Cofinanţare proiect – buget local. 
 
Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 
 

Respins prin vot 

1376.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes 
public sau social derulat in baza 

Se propune alocare sumei de 65.000 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții Sală Polivalentă în 
Municipiul Deva, Județul Hunedoara , 
proiect derulat în cadrul Companiei 
Naționale de Investiții. 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.25/2001 
privind înființarea Companiei 
Naționale de Investiții "C.N.I."  se 
finanțează cu precădere construirea 

Respins prin vot 
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la OG nr.25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale 
de Investitii "C.N.I." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 
16/2014 

 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

de Săli de sport, Baze sportive etc. 
O sală polivalentă la nivelul 
Municipiului Deva ar reprezenta o 
creștere semnificativă a calității vieții 
pentru o populație foarte din întreaga 
regiune. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes 
public sau social Cod 1324 

1377.  Anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
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." - S.A, 
aprobata cumodificari si 
completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 
16/2014 

Se propune alocare sumei de 7.500 mii 
lei pentru realizarea obiectivului de 
investiții Construirea unui bazin de 
înot și extinderea Aqualand în 
Municipiul Deva, Județul Hunedoara , 
proiect derulat în cadrul Companiei 
Naționale de Investiții. 
 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

În cadrul Programului național de 
construcții de interes public sau 
social derulat în baza OG nr.25/2001 
privind înființarea Companiei 
Naționale de Investiții "C.N.I."  se 
finanțează cu precădere construirea 
de Săli de sport, Baze sportive etc. 
Extinderea și modernizarea 
Aqualandului din Municipiul Deva 
reprezintă un punct foarte important 
pe agenda publică locală. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul 
national de constructii de interes 
public sau social Cod 1324 

Respins prin vot 

1378.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
și 
Administratiei / Anexa nr. 3 / 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI 

Județul Hunedoara are unul dintre 
cele mai importante capacități de 
dezvoltare a turismului din regiune. 

Respins prin vot 
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/ 01 / Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE  

INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 
33.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Dezvoltarea 
zonei turistice – Construcție telescaun - 
Domeniul schiabil Parâng, Judeţul 
Hunedoara”. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru a genera efecte de multiplicare 
în zona domeniului schiabil Parâng, 
se impune construcția unui telescaun. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI/ I.Credite de 
angajament 

1379.   Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 / 01 / 
Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – 
credite de angajament - cu suma de 
1.500 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții ”Extinderea 
rețelei de distribuție a gazului metan în 
Satul Nalaț Vad, Oraș Hațeg, Județul 
Hunedoara. 
 
Autori:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator 
PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 Respins prin vot 

1380.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Se alocă suma de 6.003.000 lei pentru 
rețea de canalizare apă menajeră și 
stații de epurare, comuna Crăiești, jud. 

Îmbunătățirea calității vieții în mediul 
rural. 

Respins prin vot 
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Mureș.  

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

1381.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Lucrari de modernizare a iluminatului 
public – UAT, localitatea Gurghiu, jud. 
Mures, suma necesara este de 
1.100.000 lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Asigurare pachet minim de servicii 
publice. 

Respins prin vot 

1382.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Modernizare , renovare si dotare Casa 
de Cultura Vasile Contiu, Raciu, jud. 
Mures, suma necesara: 329.877 lei 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

 

Casa de cultura necesita renovare si 
modernizare, fiind deteriorata. 

Respins prin vot 

1383.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Alimentare cu energie electrica a 
Cetatii de refugiu Saschiz, jud. Mures, 
suma necesara 438.892 lei 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Punerea în valoare a patrimoniului 
construit. 

Respins prin vot 

1384.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Restaurare si revitalizare imobil nr. 451 
din sit rural Saschiz, jud. Mures, suma 

Crearea de facilități pe plan local. Respins prin vot 
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necesara 5.257.883,78 lei 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

1385.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Reamenajare piata centrala din sit rural 
Saschiz, jud. Mures, suma necesară este 
de 12.592.175,32 lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Îmbunătățirea aspectului si creșterea 
turismului în comuna Saschiz. 

Respins prin vot 

1386.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 Constructie locuinte sociale pentru 

tineret (ANL), orasul Iernut, jud. Mures, 
suma necesară este de  7.000.000 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Construirea de locuinţe sociale – 
locuinţe cu chirie subventionată, 
destinate unor categorii de persoane 
defavorizate prevăzute de lege, cărora 
nivelul de existentã nu le permite 
accesul la o locuintă în proprietate 
sau închirierea unei locuinţe în 
condiţiile pieţei. Proiectul este inclus 
in strategia de dezvoltare durabila 
2014-2020 

Respins prin vot 

1387.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Amenajare pista de biciclete pe digul 
artificial de împrejmuire al orașului 
Iernut, jud. Mures, suma necesară este 
de  4.500.000 lei. 
Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Dezvoltarea modalităţilor de 
transport alternativ, precum si 
îmbunătăţirea infrastructurii urbane. 
Proiectul este inclus in strategia de 
dezvoltare durabila 2014-2020 

Respins prin vot 

1388.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Retea de canalizare si bransamente in 
satul Cipau, UAT Iernut, judet Mures, 
suma necesara este de 9,771,107 lei. 

Cresterea calitatii vietii cetatenilor, 
prin imbunatatirea apei de suprafata 
si subterana prin stoparea evacuarii 

Respins prin vot 
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  Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

directe a apelor uzate,precum si  
reducerea semnificativa a poluarii 
apei freatice si a apei de suprafata în 
zonă.  Indicatorii tehnico-economici si 
SF aprobat prin HCL; avize obtinute; 
proiect inclus in strategia de 
dezvoltare durabila 2014-2020; lipsa 
sursa de finantare pe fonduri 
europene perioada 2014-2020. 

1389.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 

Proiectarea si executia lucrarilor de 
"Reabilitare retea de distributie apa 
potabila si canalizare in cartierul Mihai 
Eminescu Nou din orasul Iernut, judet 
Mures", suma necesara este de 
5,870,269 lei. 
 
Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Cresterea calitatii vietii cetatenilor, 
prin imbunatatirea apei de suprafata 
si subterana prin stoparea evacuarii 
directe a apelor uzate,precum si  
reducerea semnificativa a poluarii 
apei freatice si a apei de suprafata in 
zona. Indicatorii tehnico-economici si 
SF aprobat prin HCL; avize obtinute; 
proiect inclus in strategia de 
dezvoltare durabila 2014-2020; lipsa 
sursa de finantare pe fonduri 
europene perioada 2014-2020. 

Respins prin vot 

1390.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15 Extindere retea de canalizare menajera 

si reabilitare retea de apa potabila 
strada Maior Tiberius Petre, oras 
Iernut, judet Mures, suma necesara este 
de 236,828 lei 
 
  Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Cresterea calitatii vietii cetatenilor, 
prin imbunatatirea apei de suprafata 
si subterana prin stoparea evacuarii 
directe a apelor uzate,precum si  
reducerea semnificativa a poluarii 
apei freatice si a apei de suprafata in 
zona.  Indicatorii tehnico-economici si 
SF aprobat prin HCL; avize obtinute; 
proiect inclus in strategia de 
dezvoltare durabila 2014-2020; lipsa 
sursa de finantare pe fonduri 
europene perioada 2014-2020. 

Respins prin vot 

1391.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Modernizare si eficentizare sistem de 
iluminat public in com. Saschiz, jud. 
Mures, suma necesară este de  

Crearea unui cadru de siguranță și 
accesibilitate pe timpul nopții. 

Respins prin vot 
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3.173.021,36 lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

1392.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Retea de canalizare menajeră și stații de 
epurare în com. Saschiz, jud. Mureș. 
Suma necesară este de  9.859.562,99 
lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Îmbunătățirea condiților de trai și 
atragerea tinerilor in localitate. 

Respins prin vot 

1393.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Extindere alimentare cu apa in com. 
Saschiz, jud. Mures, suma necesara este 
de  6.169.787 lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 
Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Cresterea și îmbunătățirea calitatii 
apei potabile 

Respins prin vot 

1394.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Reabilitare pod Iopugaz, loc. Saschiz, 
jud. Mureș. Suma necesară este 
1.195.090 lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 

Grupul PNL din Camera Deputatilor 

Condiții de transport și fluidizare a 
traficului. 

Respins prin vot 

1395.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

- Dezvoltare turistică al brațulului 
Borcea Călărași – Port Turistic de 
agrement  valoare 83.782 mii lei fără 

Protecție împotriva fenomenelor 
meteo periculoase, zonă inundabilă, 
precum și o măsură de dezvoltare a 

Respins prin vot 
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TVA. 
 

Senator Răducu Filipescu, PNL 

Grupurile PNL din Senat şi Camera 
Deputaţilor 

economiei în zonă 
 

1396.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Anexa 3/15. 

Reabilitare si modernizare str.Grivita. 
Valoare totala investitie : 10.592 mii lei, 
mun. Călăraşi, jud. Călăraşi. 

Senator Răducu Filipescu, PNL 

Grupurile PNL din Senat şi Camera 
Deputaţilor 

 

Starea actuală a străzii prezintă 
multiple inconveniente asupra 
deplasării autovehiculelor şi 
pietonilor, fiind o arteră principală 
care strțbate longitudinal municipiul 
Călărași 
 

Respins prin vot 

1397.   Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

 

 Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 165  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare Cămin Cultural, comuna 
Bănia,  judeţul Caraş-Severin. 

 Autor: Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 

Cofinanţare măsura 7.6. 

Dezvoltarea UAT. 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 

 

Respins prin vot 

1398.   Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

 

. 

 Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 85  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Reabilitare Cămin Cultural, sat 
Gârbovăţ, comuna Bănia, judeţul Caraş-
Severin. 

Cofinanţare măsura 7.6. 

Dezvoltarea UAT. 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului 

Respins prin vot 
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Autor: Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
1399.   Anexa nr. 3/15, Ministerul 

Dezvoltării Regionale 

 

 Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 1.250  mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiţii – 
Construire drumuri forestiere, comuna 
Bănia,  judeţul Caraş-Severin. 

  

Autor: Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 

Cofinanţare măsura 4.3. 

Dezvoltarea UAT. 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 

 

Respins prin vot 

1400.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 6.989.303 
RON cu TVA, pentru realizarea 
obiectivului ,,Centru de Recuperare 
Balneo-Ștei”, din orașul Ștei, județul 
Bihor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: PNL Cornel POPA, senator 

Obiectivul investiției ,,Centru de 
Recuperare Balneo-Ștei” îl constituie 
reabilitarea clădirii cu suprafața 
construită de 727.13 mp, având regim 
de înălțime P+3E, situată în orașul 
Ștei, Str. Aleea Sportului, Nr. CAD 
50740. În proximitatea clădirii 
menționate se află un foraj de apă 
geotermală cu proprietăți curabile, 
drept urmare autoritățile locale vor să 
fructifice această resursă naturală prin 
reabilitarea construcției menționate 
mai sus. 
A fost depus studiul de prefezabilitate 
împreună cu localitatea Hajdudorog 

Respins prin vot 
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PNL Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților și Senat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din Ungaria, prin programul de 
finanțare România-Ungaria, cota 
aferentă primăriei orașului Ștei fiind 
de 6.989.303 RON cu TVA. 
 
Sursa de finanţare:  
Din Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 
pe anul 2019, prin PROGRAMUL 
Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Oradea pentru 
granița România-Ungaria – 
Programul Interreg V-a România-
Ungaria. 
 

1401.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune suplimentarea sumei de 
2.000.000 lei pentru “Elaborare studiu 
de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
construirea unui aeroport internaţional 
în zona Galați-Brăila  
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– Senator 
PNL 
Grupul parlamentar ale PNL Senat 

Consiliul Judeţean Galaţi a comandat 
în anul 2018 un studiu de oportunitate 
în vederea înfiinţării unui aeroport 
internaţional în judeţul Galaţi, din 
care reiese necesitatea demarării 
acestui proiect datorită faptului că 
poziţia geografică a judeţelor Galaţi 
și Brăila în relaţie cu Republica 
Moldova şi Ucraina reprezintă un 
factor decisiv în gestionarea 
fluxurilor de circulaţii generate în 
prezent şi/sau care vor fi generate 
prin amplasarea acestui viitor 
aeroport zona Galați-Brăila.  
Necesitatea construirii unui aeroport 
în zona Galaţi - Brăila este dată şi de 
atragerea investitorilor şi de 
dezvoltarea sectorului de business din 
cea de-a doua aglomeraţie urbană ca 
mărime după Bucureşti, cu 
aproximativ 450.000 locuitori. Astfel, 

Respins prin vot 
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aeroportul ar facilita integrarea unor 
noi proiecte majore de infrastructură 
sau aflate în diferite stadii de 
implementare (podul peste Dunăre, 
platforma multimodală, Parcul 
Industrial etc.). 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării regionale și 
Administrației Publice 

1402.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Se propune suplimentarea sumei de 
4.000.000 lei pentru construcția unei săli 
de sport și reamenajarea unor corpuri de 
clădire  la Colegiul Național ,,Vasile 
Alecsandri” din Galați 
 
Autor:  
George Cătălin STÂNGĂ– Senator 
PNL 
Grupul parlamentar ale PNL Senat 

Liceul“Vasile Alecsandri” a intrat în 
circuitul școlilor afiliate la UNESCO; 
în această ordine de idei, aici, s-au 
desfășurat lucrările Simpozionului 
Național“VasileAlecsandri”. Cadre 
didactice sunt prezente la toate 
manifestările UNESCO din România 
și chiar din străinătate. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării regionale și 
Administrației Publice 
 

Respins prin vot 

1403.  Legea bugetului de stat pe anul 
2019 
Anexa nr. 3/15/02 
Capitolul 70.01 
Titlul 4 
Articolul 30 

În Anexa nr. 3/15/02 se aprobă 
suplimentarea sumei de 700.000 mii lei, 
credite  bugetare,  la  capitolul  50.01  
”Cheltuieli - Buget de Stat”, titlul 40 
”Subvenții”, articolul 30 ”Transferuri 
interne”, concomitent cu modificarea 
corespunzătoare a Anexelor nr. 3/61/26, 
3/61/27.” 
 
Autor: Dohotaru Adrian, deputat 
neafiliat 

Propun suplimentarea bugetului 
alocat pentru Programul pentru 
construcție de locuințe sociale cu 700 
de milioane de lei. Locuințele publice 
reprezintă sub 2% din fondul 
imobiliar, sunt insuficiente și nu 
satisfac cererea, așa cum reiese din 
listele de așteptare pentru închirierea 
de locuințe sociale. La Cluj, anul 
trecut s-au acordat doar 10 locuințe 
sociale. Astfel, putem constata eșecul 
privatizării în domeniul locuirii. În 
2014, rata de supraaglomerare a 

Respins prin vot 
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României a fost de 52,3%, cea mai 
mare dintre țările UE, depășind de 
trei ori media de 16,9%. Piața de 
închiriere de locuințe este, în mare 
parte, neoficială și dereglementată. 
 
Alocarea suplimentară poate fi 
realizată prin transferarea banilor de 
la achiziții militare și de la Serviciul 
Român de Informații.  
 
Conform MDRAP, sunt cel puțin 81 
de mii de familii care au solicitat 
locuințe sociale, iar 4101 familii sunt 
în risc de evacuare și demolare. 
Nevoia reală este însă mult mai mare 
decât cea raportată, ceea ce face 
urgentă alocarea unei sume mai mari 
decât cea prevăzută inițial în buget. 
 
Sursa  de  finanțare:  
Anexa   nr. 3/18 bugetul Ministerului 
Apărării Naționale, titlul 13 ”Active 
nefinanciare” 
Anexa nr. 3/31 bugetul Serviciului 
Român de Informații, titlul 1 
„Cheltuieli de personal” 

1404.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Anexa 3/15 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu 2.000 mii lei pentru 
realizarea documentației referitoare la 
PUZ-ul  cetăților dacice din Munții 
Orăștiei și al Cetății Sighișoara, 
patrimoniu UNESCO. 
 
Autori: 

La 20 de ani de la intrarea în 
Patrimoniul mondial UNESCO, 
cetățile dacice din Munții Orăștiei nu 
au clarificată situația juridica a 
terenurilor, nu au PUZ iar PUG-urile 
nu sunt finalizate, ceea ce face 
imposibilă calificarea pentru 
finantarea proiectelor cu fonduri 
europene  pentru conservare și 

Respins prin vot 
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Deputat Palăr Ionel – PNL 
Senator Pereș Alexandru – PNL 
Deputat Moldovan Sorin-Dan - PNL 
Deputat Sorin Lazăr – PSD 
Deputat Simion Eduard Lucian – PSD 
Deputat Dobrovici-Bacalbașa Nicolae - 
PSD 
 

cercetare arheologică. In aceiasi 
situatie este si Cetatea Sighișoara 
care nu are PUZ si PUG – ul este in 
lucru , ceea ce face imposibilă 
stabilirea unui regulament local  de 
urbanism. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice 
cap 70.01 “ Locuinte servicii si 
dezvoltare publica “ prin diminuarea 
cu suma de 2.000   mii lei a sumelor 
prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
/Capitolul 5100/ Subcapitolul 01/ 
Grupa 50/ TITLUL V FONDURI DE 
REZERVA 
 

1405.  Anexa 3/48/02/ capitolul 
5401/01/04/grupa 59/ TITLUL 
XI ALTE CHELTUIELI/ II. 
Credite bugetare  - Finaţarea 

partidelor politice /03/03 
 
 
 

Reducerea  alocării bugetului pentru 
finanțarea partidelor politice din cadrul 
Autorității Electorale Permanente, de la  
valoare de 409.000 mii de lei la 0 
(zero). 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor - Viorel– deputat neafiliat 
Banias Mircea Marius– deputat neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Bogaciu Alexandra – Corina – deputat 
neafiliat 
Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat 
neafiliat 

Actuala lege a bugetului nu respectă 
angajamentele pentru Instituțiile 
publice cu privire la procentul din 
PIB care ar fi trebuit alocat în 2019, 
pe motiv că nu sunt fonduri 
suficiente, în schimb crește de 
aproape 28 de ori, față de 2016 
finanțatrea partidelor 
parlamentare în 2019. 
 
Bugetul de 409 milioane de lei (100 
milioane de euro) alocat pentru 
partidele politice la care se adaugă şi 
sumele alocate campaniilor 

Respins prin vot 
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Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Dobre Mircea – Titus – deputat neafiliat 
Durbacă Eugen – deputat neafiliat 
Huncă Mihaela – deputat neafiliat 
Meiroșu Marilena – Emila– deputat 
neafiliat 
Nechifor Cătălin – Ioan– deputat 
neafiliat 
Podașcă Gabriela – Maria – deputat 
neafiliat 
Spînu Ion – deputat neafiliat 
Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 
Mocialcă Ion – deputat neafiliat 
Petric Octavian – deputat neafiliat 
Pop Georgian – deputat neafiliat 
Tudose Mihai – deputat neafiliat 
Vlăducă Oana – Silvia – deputat 
neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
Țuțuianu Adrian – senator neafiliat 

 

electorale în valoare de 69.043 mii 
de lei, totalizează o valoare 
exorbitantă care ar trebui distribuită 
altor Ministere care au o reală nevoie 
de finanțare pentru proiecte de interes 
național.   
Aceast buget alocat pentru finanțarea 
partidelor politice este mult prea 
mare având în vedere prioritățile 
României. 
 
Sursa de finanțare: 
Autoritatea Electorala Permanentă 
Anexa 3/48/02/ capitolul 
5401/01/04/grupa 59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI/ II. Credite 
bugetare  - Finaţarea partidelor 
politice /03/03 

 

1406.  Anexa nr. 3 / 48 / 02 
Autoritatea Electorală 
Permanentă 

Se propune diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3 / 48 / 02 
Autoritatea Electorală Permanentă/ 
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI / 
Finantarea partidelor politice / Credite 
bugetare cu suma de 238.400 mii lei. 
 
Autori: 
Raluca TURCAN – deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se propune diminuarea sumei alocate 
Autorității Electorale Permanente 
pentru finanțarea partidelor politice în 
anul 2019, de la valoarea de 409.000 
mii lei (credite bugetare), până la 
nivelul de 170.600 mii lei (credite 
bugetare) – sumă acordată în anul 
2018. 
Creștere propusă pentru anul 2019 nu 
se justifică, în condițiile în care 
domenii prioritare precum sănătatea, 
educația sau infrastructura nu au 
suficiente fonduri alocate. 
 
Sursa de finanțare: Nu necesită 

Respins prin vot 
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1407.  Anexa 4 Se propune suplimentarea Anexei 4, 
capitolul Finanţarea unităţilor de 
învaţământ  special şi a centrelor 
județene de resurse și asistență 
educațională pentru cheltuielile 
prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) -d) din 
Legea educației naționale nr.1/2011 cu 
suma de 6.500 mii lei pentru judeţul 
Iaşi. 
 
Autor:  
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 bugetară la 
dispoziția Guvernului. 
 

Respins prin vot 

1408.  Anexa nr. 4 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor, pentru anul 2019. 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 
prevăzute în Anexa 4, cu suma de 
35.000 mii lei pentru Județul SIBIU 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Constantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

Suma suplimentară solicitată este 
pentru acoperirea cheltuielilor 
personalului neclerical și a celui ce 
lucrează în instituțiile de cultură, în 
special pentru Biblioteca Astra Sibiu. 
Pe de alta parte suplimentarea 
solicitată are în vedere subfinanțarea 
ca urmare a faptului că standardul 
minim de cost/persoana nu a fost 
actualizat din 2015 generând 
dezechilibre bugetare. 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 35.000 mii 
lei   a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE/ TITLUL 
VII ALTE TRANSFERURI 

Respins prin vot 

1409.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, Capitolul I “Dispoziții 
generale”, Secțiunea 2, art. 5, 

Se abrogă 
 
 

Motivare: Existenta unor mari semne 
de intrebare privind capacitatea UAT-
urilor de a asigura finantarea unor 

Respins prin vot 
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alin. (7).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Deputat Mocanu Adrian -     
ALDE 

 

cheltuieli obligatorii pentru Statul 
Roman. Propun revenirea la sistemul 
practicat in 2018.  
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanțare se obține prin redistribuirea 
de sume între subdiviziunile 
clasificației bugetare 
 

1410.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, 
 Anexa 5, punctul I, Secțiunea 
"Drepturile asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizațiile lunare, la 
pozițiile 1-42. 

Modificarea integrală a Punctului I 
(Propuneri 2019), Secțiunea "Drepturile 
asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizațiile lunare , 
la toate pozițiile (1 -42), cu valoarea 
trecuta la punctele II - IV (propuneri 
2020, 2021, 2022). 

 
 
 
 

Autor: Deputat Mocanu Adrian - 
ALDE 

 

Existenta unor mari semne de 
întrebare privind capacitatea UAT-
urilor de a asigura finanțarea unor 
cheltuieli obligatorii pentru Statul 
Roman. Propun revenirea la sistemul 
practicat in 2018. 
 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanțare se obține prin redistribuirea 
de sume între subdiviziunile 
clasificației bugetare. 
 

Respins prin vot 

1411.  Anexa 6  
Pozitia 39 Vaslui 

Se suplimentează în anul 2019 creditele 
bugetare cu suma de 11.500 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea 
creditelor bugetare deoarece în 
județul Vaslui drumurile  județene se 
află într-o stare de degradare avansată 
care afectează viteza de circulație a 
vehiculelor, siguranța rutieră și 
economia județului, ceea ce implică 
cheltuieli mult mai mari, criteriul 
lungimii drumurilor județene fiind 

Respins prin vot 



781 
 

insuficient.  
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuirea sumelor în interiorul 
anexei 6. 

1412.  Anexa nr. 6  Se suplimentează bugetul pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale pentru 
anul 2019 cu suma de 6.136 mii lei 
pentru judeţul Iaşi 
 
Autor:  
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 aproximativ 1 
% din total, valoare insuficientă 
raportată la necesităţile din teren 
 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
 

Respins prin vot 

1413.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019, ANEXA nr. 6, 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 

comunale pentru anul 2019 şi 
estimări pe anii 2020-2022, 

judeţul Tulcea. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 
Reparaţii "strada italienilor" din sat 
Cataloi, comuna Frecăței, judeţul Tulcea 
- suma 1.500.000 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: sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
comunale. 

Respins prin vot 

1414.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2019, ANEXA nr. 6, 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi 

comunale pentru anul 2019 şi 
estimări pe anii 2020-2022, 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 
Reparaţii străzi, comuna Greci, judeţul 
Tulcea - suma 1.500.000 lei. 
Autor: 
Deputat Andi-Gabriel GROSARU, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

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: sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 

Respins prin vot 
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judeţul Tulcea. Naţionale comunale. 
1415.  

Legea Bugetului de Stat pe anul 
2019, ANEXA nr. 6, Sume 

defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale pentru anul 

2019 şi estimări pe anii 2020-
2022, judeţul Tulcea. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 

Reparaţii străzi, comuna Greci, judeţul 
Tulcea - suma 1.500.000 lei. 

Autor: 

Deputat Andi-Gabriel GROSARU 

 

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: sume defalcate 
din TVA pentru drumuri 
comunale. 

Respins prin vot 

1416.  
Legea Bugetului de Stat pe anul 

2019, ANEXA nr. 6, Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale pentru anul 
2019 şi estimări pe anii 2020-

2022, judeţul Tulcea. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru anul 2019, pentru 
reparaţii străzi: 

Reparaţii străzi, comuna Greci, judeţul 
Tulcea - suma 1.500.000 lei. 

Autor: 

Deputat Andi-Gabriel GROSARU 

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: sume defalcate 
din TVA pentru drumuri comunale 

Respins prin vot 

1417.  Anexa 7, Numarul curent 4,  
Bugetul judetului Bacau 

Se solicita suplimentarea sumei alocate 
judetului Bacau cu suma de 4600 mii 
lei, destinate finantarii Spitalului 
Judetean de Urgenta Bacau 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 
Deputat Lucian Stanciu-Viziteu 

Una dintre cele doua sectii de 
Obstetrica si Ginecologie 
(Maternitatea Bacau),  din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta 
Bacau, risca sa fie inchise din lipsa de 
fonduri. Aceasta Maternitate are 
atribuita importanta unui spital 
regional si deserveste cele mai 
complexe cazuri din judetele Bacau si 
Vrancea (peste 1 milion de cetateni). 
Suma solicitata este necesara pentru 
evitarea inchiderii acestor sectii, pana 
la gasirea altor solutii. Inchiderea 

Respins prin vot 
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uneia dintre sectii ar implica riscuri 
pentru asigurariea serviciilor 
medicale de calitate pentru cetatenii a 
doua judete.  
Alocarea reprezinta un supliment de 
1% fata de bugetul deja alocat 
judetului Bacau.  
 
Sursa de finanțare: Fondurile se scad 
de la Ministerul dezvoltării regionale 
și administrației publice, capitolul 
Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, din Titlul VI transferuri între 
unități ale administrației publice, 
articolul Transferuri de capital, 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală. 

1418.  Anexa nr. 7 Suplimentarea cu 20.000 mii lei a 
sumelor alocate Consiliul Județean 
Brașov pentru acoperirea cofinanțării 
aferente proiectelor de reabilitare a 
drumurilor județene efectuate pe fonduri 
europene nerambursabile. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  
 

În prezent Consiliul Județean Brașov 
are în derulare proiecte europene de 
reabilitarea a drumurilor județene în 
valoare de peste 300 mil de lei, iar 
pentru asigurare contribuției proprii și 
a costurilor neeligibile ar fi necesara 
identificarea unei sume de 50 mil de 
lei. Ne alocarea sumelor necesare va 
afecta negativ absorbția de fonduri 
europene, dar și încasările din TVA 
ale statului aferente proiectelor, iar 
sumele nu sunt deloc neglijabile. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 20.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru: Anexa nr. 
3/24 capitolul 5001 titlul 40 articolul 
05. 
 

Respins prin vot 
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1419.  Anexa nr. 7 Suplimentarea cu 70.000 mii lei a 
sumelor alocate Consiliul Județean 
Brașov în vederea continuării lucrărilor 
la Aeroportul Internațional Brașov-
Ghimbav. 
 
Dep. Tudor-Vlad Benga, USR  

În prezent Consiliul Județean Brașov 
nu are capacitatea financiara de a 
susține de unul singur proiectul și ar 
fi inechitabil ca Județul Brașov sa nu 
primească sprijin de la nivel național 
pentru obiectiv de investii ce ar 
contribui la dezvoltarea întregii zone 
și la descongestionarea unei parți a 
traficului de pe Valea Prahovei, 
respectiv rezolvarea problemei supra-
aglomerării Aeroportului Otopeni. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea cu 70.000 mii lei a 
sumelor atribuite pentru: Anexa nr. 
3/24 capitolul 5001 titlul 40 articolul 
05. 
 

Respins prin vot 

1420.  Anexa nr.7 
SUME ALOCATE DIN SUME 
DEFALCATE DIN TAXA PE 
VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI 
2020-2022 

9 BRAȘOV 150.1   

15 COVASNA  147.4   

1) Include și suma de 10   
lei ce se repartizează 
Consiliului Județean C  
pentru finanțarea lucră   
Aeroportul Internațion  
Brașov 

 

Propunem diminuarea cu 10.000 mii lei 
a sumelor aferente județului Covasna și 
ștergerea notei de subosl în paralel cu 
majorarea sumelor cuvenite județului 
Brașov cu 30.000 mii lei, precum și 
introducerea unei note de subsol noi 
pentru județul Brașov: 
 
 

9 BRAȘOV 180.188 1) 

15 COVASNA  137.483 
 1) Include și suma de 30.000 mi  

lei ce se repartizează 
Consiliului Județean Brașov 
pentru finanțarea lucrărilor la 
Aeroportul Internațional 
Brașov 

Investiția este deosebit de importantă 
pentru întreaga regiune, iar consiliile 
județene din zonă au convenit 
finanțarea sa. Astfel, se diminuează 
sumele cuvenite județului Covasna, 
acestea se repartizeaza județului 
Brașov, iar pentru județul Brașov se 
solicită suplimentarea cu 20 de 
milioane de lei. 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă a 
Guvernului 

Respins prin vot 
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Autori:  
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Márton 
Árpád, Benkő Erika, Kulcsár-Terza 
József, Erdei D. István, Seres Dénes – 
deputaţi UDMR  
Fejér László-Ödön, Cseke Attila, 
Tánczos Barna– senatori UDMR 

1421.  Anexa nr.7 
SUME ALOCATE DIN SUME 
DEFALCATE DIN TAXA PE 
VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN 
ANUL 2019 ȘI ESTIMĂRI 
2020-2022 

5 BIHOR  330.150 243.54  
 

Propunem modificarea sumei prevăzute 
în anexa nr. 7 pentru județul Bihor și 
introducerea unei note de subsol 
aferente astfel: 
 
 

5 BIHOR  365.87111) 279.266     
 
1) include și suma de 35.721 mii lei ce se 
repartizează bugetului Consiliului 
Județean Bihor pentru finanțarea 
Programului județean de construcție 
bazine didactice de înot în orașele și 
municipiile județului 
 
Autori:  
Seres Dénes, Szabó Ödön, Biró Rozália, 
Erdei D. István - deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi 
Ákos - senatori UDMR 

Studiile de fezabilitate sunt întocmite 
pentru toate cele 7 localități (2 în faza 
de execuție a lucrării, 3 în faza de 
licitație a lucrării, 2 în faza de 
atribuire a elaborării proiectului 
tehnic) – cost estimat pentru un 
proiect-tip: 5.103,25 mii lei. 
Construcția de bazine de înot în 
orașele și municipiile județului Bihor 
face parte din strategia județeană de 
îmbunătățire a infrastructurii urbane, 
de încurajare a practicării sporturilor 
și însușirii unui stil de viață sănătos 
în rândul populației, mai ales al 
copiilor și tinerilor, ținând cont 
totodată de necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la baze de 
pregătire de calitate. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 
 

Respins prin vot 

1422.  Anexa nr. 9 
Numărul maxim de posturi 
finanţate pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 

Propunem modificarea numărului de 
posturi 
 
 

Creșterea numărului de posturi cu 5% 
este solicitată de cultele din toată 
țara. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Respins prin vot 
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cult pe anul 2019 și estimări pe 
anii 2020-2022 
Propuneri....19.899 

Propuneri....20.894 
 
Grupul parlamentar al UDMR din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar al UDMR din Senat 
 

Finanţelor Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 

1423.  Anexa nr. 9 
Numărul maxim de posturi 
finanţate pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2019 și estimări pe 
anii 2020-2022 
 

 Județul 
Propuneri 

2019 
2 ARAD 449 

32  
SATU 
MARE 476 

33 SĂLAJ 557 
 

Solicităm majorarea numărului de 
posturi pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult pentru anul 
2019 astfel: 
 
 

 Județul 
Propuneri 

2019 
2 ARAD 470 

32  SATU MARE 486 
33 SĂLAJ 567 

 
Autori: 
Seres Dénes, Korodi Attila, Kelemen 
Hunor, Sebestyén Csaba, Benedek 
Zacharie, Bende Sándor, Magyar 
Loránd, Erdei D. István – deputați 
UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Turos 
Loránd – senatori UDMR 

Suplimentarea are ca fundament 
solicitările unităților de cult din 
judeţe astfel cum au fost transmise și 
Secretariatului de Stat pentru Culte. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 
  
  

Respins prin vot 
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	Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege       sus-menţionat în şedinţa din 11 februarie 2019.
	In urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 cu amendamentele respinse cuprinse în anexa nr.1 la prezentul aviz. 
	Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
	   PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE,
	                Florin-Claudiu ROMAN      Florin CÂRCIUMARU 
	1)
	Anexa nr.1
	AMENDAMENTE RESPINSE
	Motivare respingere
	Motivaţia autorului amendamentului/ sursa de finanţare
	Text amendament propus (autor, apartenenţă politică)
	Articolul din lege/anexa/capitolul/ subcapitolul/paragraf/grupa/
	Nr. crt
	titlul/articol/alineat
	Respins prin vot
	Finanțare pentru un total e cinci posturi bugetate pentru personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică, în felul următor:
	Alocarea sumei de 20.952 lei pentru solicitare bugetare, pentru posturi de conducere la nivelul conducerii cultelor, ARHIEPISCOPIA ARADULUI, județul Arad.
	Consilier eparhial, Grad.3/Studii S.II, 4.122 lei.
	Autorul amendamentului: Pistru-Popa Eusebiu-Manea, ALDE
	Consilier eparhial, Grad.4/Studii S.II, 4.236 lei.
	Consilier eparhial, Grad.3/Studii S.II, 4.122 lei.
	Consilier eparhial, Grad.4/Studii S.II, 4.236 lei.
	Consilier eparhial, Grad.4/Studii S.II, 4.236 lei. 
	Sursa de finanţare:  Fondurile alocate Secretariatului General al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivare: Alocarea acestei sume suplimentare bugetului Secretariatului General al Guvernului este necesară pentru lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări pentru buna desfăşurare a activităţilor din incinta unităţilor de cult.
	Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru  anul 2019, pentru unităţile de cult astfel:
	Secretariatul General al Guvernului, Anexa3/13/02/
	Capitol 6701 - Cultură, Recreere şi Religie,
	Reabilitarea bisericii “Mirăuţi”, Str. Mirăuților, nr. 17, Suceava, judeţul Suceava – suma de 500.000 lei.
	Grupa 59,
	Art. 12-„Susţinerea cultelor”
	Autor:
	Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.
	Deputat Andi-Gabriel GROSARU,
	Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
	Respins prin vot
	Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru  anul 2019, pentru unităţile de cult astfel:
	Motivare: Alocarea acestei sume suplimentare bugetului Secretariatului General al Guvernului este necesară pentru lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări pentru buna desfăşurare a activităţilor din incinta unităţilor de cult.
	Secretariatul General al Guvernului, Anexa3/13/02/
	Reabilitare și reparații la biserica catolică, comuna Greci, județul Tulcea – suma de 450.000 lei.
	Capitol 6701 - Cultură, Recreere şi Religie,
	Autor:
	Grupa 59,
	Deputat Andi-Gabriel GROSARU,
	Art. 12-„Susţinerea cultelor”
	Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.
	Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
	Respins prin vot
	Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru anul 2019, pentru unităţile de cult astfel:
	Motivare: Alocarea acestei sume suplimentare bugetului Secretariatului General al Guvernului este necesară pentru lucrări de reparaţii, consolidări, proiectări pentru buna desfaşurare a activităţilor din incinta unităţilor de cult.
	Reabilitarea bisericii catolice italiene „Biserica Romano - Catolică Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, Str. Domnească, Nr. 88, Galați, judeţul Galaţi – suma de 400.000 lei.
	Secretariatul General al Guvernului, Anexa3/13/02/
	Capitol 6701 - Cultură, Recreere şi Religie,
	Grupa 59,
	Autor: Deputat Andi-Gabriel GROSARU,
	Art. 12-„Susţinerea cultelor”
	Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.
	 Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
	Respins prin vot
	În comuna Vizantea Livezile din județul Vrancea sunt funcționale șapte izvoare cu apă cu proprietăți curative, destinată atât curelor interne cât și celor externe, pentru tratarea bolilor de stomac, afecțiunilor reumatice, ginecologice și oculare, conform buletinelor de analize realizate anual de Ministerul Sănătății.
	Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul General al Guvernului, Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – Programul stațiuni balnerare cu suma de 20.700 mii lei pentru obiectivul de investiții înființare stațiune balneo – climaterică în comuna Vizantea Livezile, județul Vrancea.
	Anexa 3/13/ 
	Secretariatul General al Guvernului, Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – Programul stațiuni balnerare
	Autoritățile locale dețin licența de exploatare a apei de la Agenția Națională de Resurse Minerale. SF, PUZ și proiectul tehnic pentru Înființarea stațiunii balneo-climaterice au fost realizate și actualizate de Primăria Vizantea Livezile.
	Autori:
	Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL
	Ion ȘTEFAN - Deputat PNL  
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Proprietățile curative ale izvoarelor din localitate au fost descoperite de ostașii nemți în timpul Primului Război Mondial.
	Sursa de finanţare:
	Se diminuează cu suma de 
	20.700 mii lei sumele prevăzute la Anexa nr. 3/65/02  Mnisterul Finanțelor Publice 
	Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte transferuri – Credite de angajament
	Respins prin vot
	La Soveja se face “cură de aer” încă din anul 1870. În anul 1901, prefectul judeţului Putna a obţinut de la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor aprobare să construiască în partea de vest a satului, înspre Lepşa, un mic hotel de lemn cu un cazino alături. Minerii care scoteau cărbune din subterane şi se îmbolnăveau îşi găseau leacul respirând aerul cel mai curat din România, iar sportivii veneau serii la rând în cantonamente, să se pregătească pentru întrecerile oficiale. În momentul de față totul este în paragină, sindicatele și Consiliul Judetean luptandu-se în instanță pe rămășițele stațiunii.
	Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul General al Guvernului, Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – Programul stațiuni balnerare cu suma de 500 mii lei pentru Studiu de fezabilitate reabilitare și reîntroducere în circuitul balneoturistic a stațiunii Soveja, comuna Soveja, județul Vrancea.
	Anexa 3/13/ 
	Secretariatul General al Guvernului, Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – Programul stațiuni balnerare
	Autori:
	Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL
	Ion ȘTEFAN - Deputat PNL  
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Sursa de finanţare:
	Se diminuează cu suma de 
	500 mii lei sumele prevăzute Anexa nr. 3/65/02  Mnisterul Finanțelor Publice 
	Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte transferuri – Credite de angajament
	Respins prin vot
	Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la acest tip de serviciu.
	Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă mortuară” în localitatea Răscruci, comuna Bonțida, județul Cluj.
	Anexa 3/13/02
	Secretariatul General al Guvernului
	Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului General al Guvernului.
	Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. Credite bugetare
	Inițiatori:
	Stamatian Florin – Deputat PNL
	Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL
	Moldovan Sorin – Deputat PNL
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Respins prin vot
	Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la acest tip de serviciu.
	Se propune alocarea sumei de 400 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă mortuară” în localitățile  Giula și Ciumafaia, comuna Borșa, județul Cluj.
	Anexa 3/13/02
	Secretariatul General al Guvernului
	Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului General al Guvernului.
	Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. Credite bugetare
	Inițiatori:
	Stamatian Florin – Deputat PNL
	Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL
	Moldovan Sorin – Deputat PNL
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Respins prin vot
	Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la acest tip de serviciu.
	Se propune alocarea sumei de 466 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă mortuară” în localitatea Călărași Gară, comuna Călărași,județul Cluj.
	Anexa 3/13/02
	Secretariatul General al Guvernului
	Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului General al Guvernului.
	Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. Credite bugetare
	Inițiatori:
	Stamatian Florin – Deputat PNL
	Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL
	Moldovan Sorin – Deputat PNL
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Respins prin vot
	Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la acest tip de serviciu.
	Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă mortuară” în localitatea Ciucea Gară, comuna Ciucea, județul Cluj. .
	Anexa 3/13/02
	Secretariatul General al Guvernului
	Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului General al Guvernului.
	Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. Credite bugetare
	Inițiatori:
	Stamatian Florin – Deputat PNL
	Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL
	Moldovan Sorin – Deputat PNL
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Respins prin vot
	Pentru asigurarea unei prezențe stabile a preotului (preoților) în parohie.
	Se propune alocarea sumei de 400 mii lei pentru realizarea obisctivului de investiții “Construire casă parohială” în comuna  Dăbâca, județul Cluj.
	Anexa 3/13/02
	Secretariatul General al Guvernului
	Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor II. Credite bugetare
	Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului General al Guvernului.
	Inițiatori:
	Stamatian Florin – Deputat PNL
	Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL
	Moldovan Sorin – Deputat PNL
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Respins prin vot
	Ansamblul are in componenta sa Biserica ,,Buna Vestire ,,ctitorita in anul 1664 aflata in stare de functionare ,turnul de intrare si zidul de incinta aflate in stare de PRECOLAPS si ruinelr constructiilor din incinta aflate in stare de COLAPS
	Se propune alocarea sumei de 4700 mii lei pentru lucrari de refacere si consolidare a Ansamblului fostei Mănăstiri Raducanu din orasul TG. Ocna, jud Bacău precum si pentru executarea de sapaturi arheologice de salvare si restaurare a ruinelor 
	Anexa 3/13/26 Secretariatul General al Guvernului/ Secretariatul de stat pentru culte/ cod 13 ordonator 4283422 / program bugetar 255- Lăcașuri de cult 
	Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, deputat PNL Ionel Palăr , 
	Sursa de finanțare:
	Diminuarea cu suma de 4700 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, Titlul VII, Alte transferuri
	Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat
	Respins prin vot
	Pentru a se finaliza lucrările începute la data de 17.07.2012.
	Alocarea de fonduri necesare finalizării proiectului “Construrire LĂCAŞ DE CULT ORTODOX ÎNVIEREA DOMNULUI, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE”.
	Legea bugetului de stat pe anul 2019
	Sursa de finanțare: Fonduri alocate Secretariatului General al Guvernului.
	Anexa 3/13
	Suma: 300.000 lei
	Autor: Deputat Steluţa Cătăniciu-Grup Parlamentar ALDE
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bistra, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bocicoiu Mare, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bogdan Vodă, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Boiu Mare, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Botiza, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Budeşti, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Călineşti, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Câmpulung la Tisa, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cerneşti, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cicârlău, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Coaş, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Coltău, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Copalnic-Mănăştur, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Coroieni, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cupşeni, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Deseşti, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dumbrăviţa, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fărcaşa, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gârdani, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Giuleşti, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Groşi, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Groşii Ţibleşului, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ieud, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Lăpuş, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Leordina, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mireşu Mare, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Moisei, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Oarţa de Jos, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ocna Şugatag, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ocneşti, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Petrova, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Poienile Izei, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Recea, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Remetea Chioarului, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Remeţi, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Repedea, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Rona de Jos, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Rona de Sus, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Rozavlea, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ruscova, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Săcălăşeni, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Săcel, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sălsig, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Autor:
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Săpânţa, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sarasău, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Satulung, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Şieu, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Şişeşti, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Strâmtura, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Suciu de Sus, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vadu Izei, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Valea Chioarului, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vima Mică, județul Maramureş” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Adrian Mihăiță Todoran
	Grupul PMP
	Senator Severica Rodica Covaciu
	Senator independent
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Maramureș.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa nr. 3/15
	Localitatea Dunăreni, comuna Aliman,  nu  dispune  de o locaţie în care locuitorii să poată desfăşura  întâlniri sau diverse  activităţi cu caracter cultural.
	a obiectivului de investiţii
	”Construire Cămin Cultural pentru localitatea Dunăreni, comuna Aliman”, cu suma de 1.300 mii lei.
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în 3/15 Anexa  a obiectivului de investiţii "Pictare Biserica Ortodoxa în satul Nisipari, comuna Castelu", cu suma de 200 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului întrucât până la finalizării lucrărilor de pictură din interiorul lăcaşului acesta nu poate fi dat în folosinţă. 
	Anexa 3/15
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Diminuarea fondului de rezervă al Guvernului.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa nr. 3/15
	Se propune admiterea amendamentului întrucât, în lipsa unei săli adecvate, cei peste 1.300 de elevi desfăşoară ora de educaţie
	a obiectivului de investiţii ”Sala de sport la Liceul Teoretic Cobadin”, cu suma de 833 mii lei.
	fizica în aer liber.
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa nr. 3/15
	Se impune introducerea alimentării cu gaze în comuna Corbu, deoarece în prezent majoritatea gospodăriilor se încălzesc cu combustibil solid. 
	a obiectivului de investiţii ”Alimentare gaze în comuna Corbu, judeţul Constanta”, cu suma de 4.500 mii lei.
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului deoarece DC85 reprezintă singura legătura pentru satul 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.
	a obiectivului de investiţii ”Asfaltare drum comunal DC 85, pe o lungime de 2 KM”, cu suma de 1.125 mii lei.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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. 
	a obiectivului de investiţii ”Dispensar în satul Vadu, comuna Corbu”, cu suma de 450 mii lei.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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. 
	a obiectivului de investiţii ”Bretele de legătura între localitatea Cumpăna si Şoseaua de Centură Ovidiu – Agigea”, cu suma de 4.500 mii lei.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	În localitatea Cumpăna există peste 300 de copii care nu au loc în actualele grădiniţe, motiv pentru care nu frecventează învăţământul preşcolar. 
	a obiectivului de investiţii ”Grădiniţă” în localitatea Cumpăna, cu suma de 2.500 mii lei.
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Biserica se află într-o stare de degradare avansată, nemaiputând fi utilizată în scopul unor servicii religioase.
	a obiectivului de investiţii ”Renovare Biserică în localitatea Lespezi, comuna Dobromir”, cu suma de 450 mii lei. 
	Anexa 3/15
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	În cele 3 localităţi ale comunei Dobromir (Dobromir, Lespezi şi Văleni) nu există alimentare cu apă şi nici canalizare.
	a obiectivului de investiţii ”Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Dobromir”, cu suma de 11.250 mii lei.
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	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. 
	a obiectivului de investiţii ”Sala de sport la Şcoala Generală Eforie Nord”, cu suma de 833 mii lei.
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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.
	a obiectivului de investiţii ”Construirea unui bloc de locuinţe pentru personalul medical în oraşul Hârşova”, cu suma de 150 mii lei.
	Anexa 3/15  
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea fondului de rezervă al Guvernului.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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. 
	a obiectivului de investiţii ”Cantina socială în comuna Mereni, judeţul Constanţa”, cu suma de 900 mii lei.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	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.
	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 PMP
	Sursa de finanţare:
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	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.
	Anexa 3/15
	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. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fonduri Europene Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	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.
	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.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	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.  
	Anexa 3/15
	Se propune admiterea amendamentului întrucât în prezent elevii îşi desfăşoară ora de educaţie fizică în aer liber. 
	Sursa de finanţare:
	Autor:
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	Cei peste 3.500 de locuitori ai comunei Peştera nu dispun în momentul de faţă de canalizare.
	a obiectivului de investiţii
	”Canalizare în comuna Peştera”, cu suma de 9.000 mii lei.
	Sursa de finanţare:
	Autor:
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	Se propune admiterea amendamentului întrucât nu există o sală de sport în comuna Săcele, iar copiii nu pot desfăşura activităţi sportive. 
	a obiectivului de investiţii ”Sală de sport în comuna Săcele, judeţul Constanţa”, cu suma de 500 mii lei.
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Sursa de finanţare:
	Grupul PMP
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului întrucât dispensarul din comuna Săcele este într-o stare de degradare avansată, nemaifiind renovat de mai bine de 15 ani. 
	a obiectivului de investiţii ”Renovare dispensar comunal în Săcele”, cu suma de 90 mii lei.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Sursa de finanţare:
	Grupul PMP
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii ”Renovare dispensar medical”, cu suma de 150 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Comuna Seimeni a fost afectată de alunecări de teren, printre pagubele produse de acest fenomen fiind şi unul dintre pereţii dispensarului. Pentru ca activitatea medicală să se poată desfăşura, acesta trebuie reparat.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului
	Introducerea in Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	Se impune introducerea alimentării cu gaze în comuna Saligny, deoarece majoritatea gospodăriilor se încălzesc cu combustibil solid. 
	a obiectivului de investitii ”Alimentare cu gaze in comuna Saligny, judetul Constanta”, cu suma de 4.500 mii lei.
	La o distanţă de numai 17 km, în municipiul Medgidia, se află conducta de gaze.
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare: 
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	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.
	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:
	Sursa de finanţare: 
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	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.
	a obiectivului de investiţii
	”Reparaţii şi extindere sediu Primărie comuna Mihail Kogălniceanu”, cu suma de 2.797 mii lei.
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare:
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	În comuna Mihail Kogălniceanu există reţea de apă, însă nu poate fi folosită din lipsa branşamentelor şi a racordurilor.
	a obiectivului
	”Branşamente de apă şi racorduri, comuna Mihail Kogălniceanu”, cu suma de 1.300 mii lei.
	Sursa de finanţare:
	Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Autor:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Introducerea în Anexa 3/15
	Anexa 3/15
	Oraşul Negru Vodă are o populaţie de aproximativ 6000 de locuitori, însă comunitatea se confruntă cu problema lipsei unei grădiniţe cu program prelungit. 
	a obiectivului de investiţii ”Construcţie grădiniţă în oraşul Negru Vodă”, cu suma de 1.440 mii lei.
	Autor:
	Sursa de finanţare:
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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.
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna 23 August, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Adamclisi, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Agigea, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Albeşti, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Aliman, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Amzacea, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Băgăganu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Castelu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Cerchezu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Ciobanu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Ciocârlia, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Cobadin, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Cogealac, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Comana, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Corbu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Costineşti, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Crucea, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Cuza Vodă, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Deleni, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Dobromir, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Dumbrăveni, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Fântânele, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Gârliciu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Ghindăreşti, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Grădina, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Horia, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Independenţa, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Istria, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Limanu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Lipniţa, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Lumina, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Mereni, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Oltina, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Ostrov, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Pantelimon, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Pecineaga, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Peştera, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Rasova, , judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Săcele, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Saligny, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Saraiu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Seimeni, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Siliştea, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Târguşor, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Topalu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Topraisar, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Tortoman, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Tuzla, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Vulturu, judeţul Constanţa” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Robert-Nicolae Turcescu
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	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.
	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, Bdul Chimiei nr. 75-77-78-79-81”, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, cu suma de 6.235 mii lei
	Anexa nr. 3 / 15 
	Autor: 
	Deputat Petru Movilă
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
	Respins prin vot
	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
	Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de investiţii „Construire locuinte colective in zona Gradinari, 216 locuinţe locative” cu suma de 55.030 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
	Anexa nr. 3 / 15  
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
	Autor: 
	Deputat Petru Movilă
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Municipiul Iași a demarat încă o etapă în cadrul proiectului general de construire de locuințe sociale și pentru tineri în zona Grădinari. Astfel a fost încheiat contractul de lucrări în valoare totală de 10.531 mii lei pentru construirea de locuințe pentru tineri = 4 tronsoane de bloc cu un număr total de 72 de apartamente.
	Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de investiţii ,,Construire locuințe pentru tineri zona Grădinari 4 tronsoane, 72 unități locative” cu suma de 10.531 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
	Anexa nr. 3 / 15  
	Autor: 
	Deputat Petru Movilă
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător, a condițiilor de viață ale populației și eliminarea parțială a surselor de poluare din zona Cartierului Cicoarei (cuprinsa între râul Bahlui și str. Cicoarei), Municipiul Iași a procedat la contractarea lucrărilor pentru realizarea unui canal de evacuare ape pluviale din zona sus menționată, în lungime de 688,38 m.
	Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de investiţii ,,Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei” cu suma de 842,43 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
	Anexa nr. 3 / 15  
	Autor: 
	Deputat Petru Movilă
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
	Respins prin vot
	Suma necesară pentru modernizarea, extinderea și dotarea Creșei nr. 1 Proiectul a trecut deja de prima etapă, fiind deja aprobaţi indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiție prin HCL 75/06.03.2017
	Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de investiţii ,,Modernizare, extindere și dotare Creșa nr. 1” cu suma de 2.419.592 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
	Anexa nr. 3 / 15  
	Autor: 
	Deputat Petru Movilă
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Suma necesară pentru modernizarea și dotarea Creșei nr. 10
	Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de investiţii ,, Modernizare și dotare Creșa nr. 10” cu suma de 1.782.340 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iași
	Anexa nr. 3 / 15
	Proiectul a trecut deja de prima etapă, fiind deja aprobaţi indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiție prin HCL 76/06.03.2017
	Autor: 
	Deputat Petru Movilă
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Municipiul Iaşi s-a implicat activ în susţinerea proiectului pentru construirea „Sală polivalentă în Municipiul Iaşi”. Terenul, în suprafaţă de 54.000 mp, este amplasat în Zona Moara de Vant, liber de sarcini, deţinut în baza titlului de proprietate nr. 186538/04.11.2004.
	Se propune alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Sala polivalentă în Municipiul Iaşi”, judeţul Iaşi 
	Anexa nr. 3 / 15
	Autorul amendamentului: 
	Movilă Petru  – Deputat PMP
	Până la această dată, pentru construcţia sălii polivalente au fost parcurse următoarele etape:
	- A fost emis certificatul de urbanism nr.126/2018 pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal – Sală polivalentă
	- Au fost elaborate studiile aferente Planului Urbanistic zonal 
	- Documentaţia a fost analizată în CTATU unde a fost emis avizul de oportunitate 
	- S-a desfăşurat etapa de informare a publicului
	- S-au obţinut toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
	Respins prin vot
	Municipiul Iaşi este principalul centru urban din nord-estul României şi al doilea oraş ca mărime din ţară, unde funcţionează un liceu cu profil sportiv precum şi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi.
	Se propune alocarea sumei de 26.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii „Bazin de înot acoperit”, Municipiul Iasi, judeţul Iaşi 
	Anexa nr. 3 / 15
	Autorul amendamentului: 
	Movilă Petru  – Deputat PMP
	Prin Hotărârea de Consiliu Local nr 235/31.07.2014 s-a aprobat trecerea obiectivului de investiţii „Bazin de înot acoperit” – Complex Studenţesc „Tudor Vladimirescu” din proprietatea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” către Primăria Iaşi.
	Având în vedere că Municipiul Iaşi nu dispune de un bazin de înot acoperit necesar desfăşurării de activităţi competiţionale şi didactice, finalizarea acestui obiectiv ar conduce la:
	- Oportunitatea valorificării lucrărilor deja existente
	- Crearea unui spaţiu permanent care să confere condiţiile necesare dezvoltării armonioase a tinerilor şi nu numai
	- Posibilitatea organizării de competiţii sportive de nataţie şi polo, fapt care ar conduce la accederea Municipiului Iaşi în circuitul sportiv naţional şi internaţional
	Sursa de finanțare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
	Respins prin vot
	Se propune majorarea cu suma de 9.773 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru “Modernizare drum comunal DC86 Iernut-Sălcud, jud. Mureș” 
	Creșterea gradului de siguranță a circulației, reducerii timpului de călătorie prin fluidizarea traficului, precum și reducerea poluării aerului, reducerea consumului de carburanți auto
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului 
	Respins prin vot
	Se propune majorarea cu suma de 7.000 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Construcție locuințe sociale pentru tineret (ANL) în oraşul Iernut, jud. Mureş”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Se propune majorarea cu suma de 4.500 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Amenajare pistă de biciclete pe digul artificial de împrejmuire al orașului Iernut, jud. Mureş”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Se propune majorarea cu suma de 9.772 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Rețea de canalizare și branșamente în satul Cipău, UAT Iernut, județ Mureș”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Se propune majorarea cu suma de 5.871 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Proiectarea și execuția lucrărilor de Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă și canalizare în cartierul Mihai Eminescu Nou din orașul Iernut, județ Mureș”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 237 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Extindere rețea de canalizare menajeră și reabilitare rețea de apă potabilă strada Maior Tiberius Petre, oraș Iernut, județ Mureş”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 2.098 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Reabilitarea și modernizarea Interioară Casa de Cultură Iernut, str. 1 Decembrie 1918, nr.9A, Iernut, jud. Mureş”
	Crearea unui cadru optim pentru diversificarea activităților socio-culturale și îmbunătățirea serviciilor în vederea creșterii nivelului de cultură a cetățenilor
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 2.046 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Construire trotuare și căi de acces în satul Cipău din orașul Iernut, județ Mureș”
	Creșterea gradului de siguranță a circulației, reducerii timpului de călătorie prin fluidizarea traficului, siguranța circulației pietonale
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 2.035 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Modernizare străzi în satul Sf. Gheorghe din orașul Iernut, județ Mureș”
	Creșterea gradului de siguranță a circulației, reducerii timpului de călătorie prin fluidizarea traficului, precum și reducerea poluării aerului, reducerea consumului de carburanți auto
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 2.100 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Modernizare străzi și parcări Oraș Iernut din orașul Iernut, județ Mureș”
	Creșterea gradului de siguranță a circulației, reducerii timpului de călătorie prin fluidizarea traficului, precum și reducerea poluării aerului, reducerea consumului de carburanți auto
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 7.384 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Construire sistem public integrat de canalizare a apelor menajere în Comuna Chețani, Județul Mureș, localitățile Grindeni şi Hădăreni”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 2.948 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Construire Școală gimnazială, Comuna Chețani, județul Mureș”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Se propune majorarea cu suma de 1.026 mii lei a Bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru „Modernizarea şi dotarea Dispensarului uman din sat Chețani, Comuna Chețani, Județul Mureș”
	Sursa de finanţare:
	Diminuarea Fondului de rezervă al Guvernului
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria municipiului nu dispune de resurse financiare suficiente pentru o asemenea construcţie.
	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.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: 
	XIII.INFRASTRUCTURA
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean Grupul parlamentar al PMP
	 Subprogramul bazine de înot
	Respins prin vot
	 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
	Se propune alocarea sumei de 20250 mii lei pentru construcţia sălii polivalente cu 14.000 de locuri din municipiul Timişoara, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	normele și standardele europene.
	Sursa de finanţare:
	XV. 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
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean, Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul săli de sport
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria nu dispune de resurse financiare suficiente pentru executarea lucrărilor de intervenție privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit.
	Se propune alocarea sumei  de 382500 mii lei pentru reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și  Administrației Publice 
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	Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIX. Programul national privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte,
	Sursa de finanțare:
	 - din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	derulat conform O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
	Autor : 
	 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	locuinte
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece 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.
	Se propune alocarea sumei de 5090  mii lei pentru implementarea proiectului modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Orțișoara, județul Timiș
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor : 
	 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	 Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul c) "Infrastructura la nivel județean" 
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent în orașul Făget nu există condiții prin care să se ofere cetățenilor orașului servicii medicale performante și de calitate.
	Se propune alocarea sumei de 10978 mii lei pentru construcția unui nou ambulatoriu integrat al Spitalului Orășenesc Făget, județul Timiș.
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Autor : 
	 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	XV. 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
	 Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul Unități sanitare din mediul urban
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece la Primăria orașului Făget s-au primit numeroase cereri pentru construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.
	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
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	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Subcapitolul  LOCUINȚE
	Autor : 
	V. Programul privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, prin
	Sursa de finanțare:
	 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	 Grupul parlamentar al PMP
	intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, conform prevederilor Legii nr. 152/1998
	privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si
	completarile ulterioare, si Normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor Legii
	nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificarile si
	completarile ulterioare.
	completările ulterioare.
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent transportul rutier se desfășoară cu dificultate având implicații negative directe asupra siguranței populației și asupra siguranței circulației rutiere.
	Se propune alocarea sumei de 8505 mii lei pentru modernizarea străzilor din orașul Făget, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și   Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece protecția și dezvoltarea calității sistemului actual de alimentare, canalizare și epurare a apelor uzate este unul din obiectivele principale ale orașului Făget,județul Timiș. 
	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.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Sursa de finanțare: 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	 Grupul parlamentar al PMP
	XIV.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
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului în conformitate cu raportarea la cerințele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman și ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești, modificate prin Directiva 98/15/CEE.
	Se propune alocarea sumei de 1500 mii lei pentru investiția de alimentare cu apă în localitățile apartinând UAT Făget, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale, și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	CapitoluL 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIV. 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
	Autor : 
	populatie de până la 50.000 de locuitori” – aprobat prin Legea nr. 224/2007
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent sunt condiții improprii pentru desfășurarea activităților specifice unei grădinițe.
	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
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 :
	 Grupul parlamentar al PMP
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa II  a  până la 9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent transportul în zona acestor obiective se desfășoară cu dificultate având implicații negative directe asupra siguranței populației și asupra siguranței circulației rutiere.
	Se propune alocarea sumei de 1260 mii lei pentru refacerea a patru podețe și repararea a două poduri din orașul Făget, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului cu respectarea principiului conform căruia Guvernul a stabilit prin Programul de guvernare 2018-2020 definirea și asigurarea din bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din țară (10S), în acest caz în domeniul  apă – canalizare și conformarea cu țintele obligatorii ale directivei apă-canal (91/271/EC)
	Se propune alocarea sumei de 4800 mii lei pentru investiția de alimentare cu apă în comuna Darova, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
	 Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII. INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	XIV. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o
	Sursa de finanțare:
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	populatie de până la 50.000 de locuitori” – aprobat prin Legea nr. 224/2007
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru că în prezent sunt condiții improprii pentru desfășurarea în siguranță a activităților specifice unei grădinițe.
	Se propune alocarea sumei de  3000 mii lei pentru reabilitarea Grădiniței cu program normal Darova 
	Ministerul Dezvoltării Regionale, și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor : 
	Sursa de finanțare: 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	 Grupul parlamentar al PMP
	XIII. INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului având în vedere raportarea la cerințele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman. Se solicită reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile în sat Hodoș, comuna Darova, județul Timiș.
	Se propune alocarea sumei de 4800 mii lei pentru investiția de alimentare cu apă în  sat Hodoș, comuna Darova, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale  și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	XIV. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
	Sursa de finanțare: 
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o
	 Grupul parlamentar al PMP
	populatie de până la 50.000 de locuitori” – aprobat prin Legea nr. 224/2007
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului având în vedere  raportarea la cerințele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman. Se solicită reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile în sat Sacoțu Mare, comuna Darova, județul Timiș.
	Se propune alocarea sumei de 4800 mii lei pentru investiția de alimentare cu apă în  sat Sacoșu Mare,comuna Darova, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	 Grupul parlamentar al PMP
	XIV. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	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
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarce în prezent transportul rutier se desfășoară cu dificultate având implicații negative directe asupra siguranței populației și asupra siguranței circulației rutiere.
	Se propune alocarea sumei de 575 mii lei pentru reabilitare trotuare și modernizare străzi laterale din comuna Darova, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	 Grupul parlamentar al PMP
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent sunt condiții improprii pentru desfășurarea în siguranță a procesul educațional.
	Se propune alocarea sumei de 550 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Școlii generale din comuna Darova, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	XIII. INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	 Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II  a  până la 9500 de obiective
	de investiții din care  cel mult 2500 de creșe și gradinițe și  cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent primăria Darova nu dispune de fondurile necesare funcționării  acestei instituții.
	Se propune alocarea sumei de 350 mii lei pentru darea în folosință a Căminului de zi pentru bătrâni Sacoșu Mare, comuna Darova, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 :
	 Grupul parlamentar al PMP
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II  a până la 9500 de obiective
	de investiții din care cel mult  2500 de creșe și gradinițe și  cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarce în prezent transportul rutier se desfășoară cu dificultate având implicații negative directe asupra siguranței populației și asupra siguranței circulației rutiere.
	Se propune alocarea sumei de 5817 mii lei pentru reabilitare/modernizare străzi și drum comunal DC din comuna Periam, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria nu dispune de fonduri suficiente.
	Se propune alocarea sumei de 25153 mii lei pentru realizare sistem canalizare pluvială și accese, comuna Periam, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	XIV. 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
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria nu dispune de fonduri suficiente
	Se propune alocarea sumei de 892 mii lei  pentru reabilitare/modernizare și extindere sediu Primăriei comunei Periam, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a  până la 9500 de obiective
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	de investiții din care  cel mult 2500 de creșe și gradinițe și  cel mult 2000 de școli;
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece prin dezvoltarea infrastructurii rutiere din zonă se creează premisele unor oportunități de dezvoltare pentru populație,  pentru agenții economici, pentru colectivitățile locale și regionale.
	Se propune alocarea sumei de 1066259  mii lei pentru modernizarea drum comunal DC58 Giarmata - Ianova, comuna Giarmata, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	Autor : 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece prin dezvoltarea infrastructurii rutiere din zonă se creează premisele unor oportunități de dezvoltare pentru populație,  pentru agenții economici, pentru colectivitățile locale și regionale.
	Se propune alocarea sumei 454547 mii lei pentru modernizarea drum comunal DC61 Giarmata - Bencec, L=3711, comuna Giarmata, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Sursa de finanțare: 
	 Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru că în prezent sunt condiții improprii pentru desfășurarea  activităților specifice unei grădinițe , și în plus, clădirea este revendicată.
	Se propune alocarea sumei de  1400 mii lei pentru construcție creșă și grădiniță în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Obiective 2019-2020 :
	Autor : 
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la 9500 de obiective
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru că în prezent sunt nu sunt condiții optime  pentru desfășurarea procesului educațional.
	Se propune alocarea sumei de  1500 mii lei pentru reabilitare fațadă Scoala gimnazială Teodor Bucurescu nr.1 în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 :
	 Grupul parlamentar al PMP
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece acest obiectiv reprezintă un element important al dezvoltării durabile a orașului Sânnicolau Mare, județul Timiș.
	Se propune alocarea sumei de 5000 mii lei pentru reabilitare centru pietonal al orașului Sânnicolau Mare, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	 Sursa de finanțare: 
	XII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent transportul rutier se desfășoară cu dificultate având implicații negative directe asupra siguranței populației și asupra siguranței circulației rutiere.
	Se propune alocarea sumei de 3210 mii lei pentru reabilitare străzi și trotuare în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	Autor : 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru că în prezent  în oraș nu există nicio creșă, numărul de copii nou născuți fiind în creștere.
	Se propune alocarea sumei de  1800 mii lei pentru construcție creșă în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2018-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru reabilitarea clădirii în scopul
	Se propune alocarea sumei de  45.000 mii lei pentru reabilitare interior Castel Nako din orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	redării  acestei instituții circuitului turistic.
	Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	XIII. INFRASTRUCTURA
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Așezăminte culturale 
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Balinț, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare  2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Banloc, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII. Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bara, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	Autor:
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Grupul parlamentar PMP
	Obiective 2019-2020 
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Beba Veche, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Becicherecu Mic, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Belinț, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bethausen, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Biled, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Birda, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bârna, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare  2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bogda, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Boldur, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Brestovăț, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bucovăț, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cărpiniș, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL-  în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cenad, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cenei, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Checea, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA XIII.ProgramulUI Național de Dezvoltare Local
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective  2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Chevereșu Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Comloșu Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Coșteiu, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Criciova, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Curtea, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- etapele I și II în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Darova, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Denta, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dudeștii Noi, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare  2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- etapele I și II în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna, Dumbrava, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dumbrăvița, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Grupul parlamentar PMP
	Obiective 2019-2020
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fibiș, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	Autor:
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Deputat Cornel Mircea  Sămărtinean
	Grupul parlamentar PMP
	Obiective 2019-2020
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fârdea, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa3/15
	 INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Foeni, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	 INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gavojdia, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ghilad, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	Grupul parlamentar PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ghiroda, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ghizela, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Giarmata, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Giera, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Giroc, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Giulvăz, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gottlob, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Iecea Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Jamu Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare  2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Jebel, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Lenauheim, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Liebling, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Livezile, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Lovrin, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Margina, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mașloc, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15/26
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mănăștiur, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Moravița, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Nădrag, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Nițchidorf, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ohaba Lungă, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Orțișoara, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Otelec, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Parța, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pădureni, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Peciu Nou, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Periam, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pesac, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pietroasa, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pișchia, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Racovița, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Remetea Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Saravale, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Satchinez, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	MotEste necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Săcălaz, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Secaș, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sânandrei, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sânpetru Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Șag, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	Autor:
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Șandra, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Știuca, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Teremia Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tomești, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018– 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tomnatic, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Topolovățu Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tormac, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Traian Vuia, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Uivar, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Valcani, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Variaș, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Victor Vlad Delamarina, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Voiteg, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	INFRASTRUCTURA
	XIII.Programului Național de Dezvoltare Locală 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de Guvernare PSD 2018 – 2020, Capitolul Politici în domeniul educației, Măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.
	Autor:
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020
	 Grupul parlamentar al PMP
	Sursa de finanțare: 
	-din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru reabilitarea clădirii în scopul
	Se propune alocarea sumei de  400 mii lei pentru reabilitare imobil Filarmonica Banatul, str. C.D. Loga nr. 2 din municipiul Timișoara
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	redării  acestei instituții circuitului cultural.
	Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII. INFRASTRUCTURA
	Sursa de finanțare: 
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Autor : 
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Așezăminte culturale 
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria municipiului nu dispune de resurse financiare suficiente pentru finalizarea acestui obiectiv.
	Se propune alocarea sumei de  2867,9 mii lei pentru  finalizarea lucrărilor la zona sportivă și de agrement Calea Buziașului : bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, str. N.D. Cocea, si str.Legumiculturii din municipiul Timişoara, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA
	Sursa de finanţare: 
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Autor : 
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul bazine de înot
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria municipiului nu dispune de resurse financiare suficiente pentru finalizarea acestui obiectiv.
	Se propune alocarea sumei de  2286 mii lei pentru  finaizarea lucrărilor la zona sportivă și de agrement Calea Șagului : bazin de înot acoperit, bazin în aer liber,str.P.Constantinescu din municipiul Timişoara, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: 
	XIII. INFRASTRUCTURA
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Autor : 
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	 Subprogramul bazine de înot
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece primăria municipiului nu dispune de resurse financiare suficiente pentru finalizarea acestui obiectiv.
	Se propune alocarea sumei de   24.500 mii lei pentru  ffinalizarea lucrărilor la complexul sportiv zona Lipovei : bazin de înot acoperit, bazin în aer liber,str. Verde din municipiul Timişoara, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA
	Sursa de finanţare: 
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	 Grupul parlamentar al PMP
	c) Subprogramul bazine de înot
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru reabilitarea clădirii în scopul
	Se propune alocarea sumei de  250 mii lei pentru reabilitare imobil Centrul Cultural Turnul de Apă Iosefin, str. Ghe. Barițiu, municipiul Timișoara
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	redării  acestei instituții circuitului turistic.
	Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA
	Sursa de finanțare: 
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	 Așezăminte culturale 
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarce în prezent circulția în zonă se desfășoară cu dificultate.
	Se propune alocarea sumei de 3645,7 mii lei pentru reabilitarea Pieței Victoria, municipiul Timișoara.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent  sunt condiții improprii  pentru desfășurarea activităților specifice .
	Se propune alocarea sumei de  652 mii lei pentru reabilitarea construcție Grădinița cu program prelungit nr.26, str. Teiului nr. 3 din municipiul Timișoara
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 :
	 Grupul parlamentar al PMP
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent  sunt condiții improprii  pentru desfășurarea activităților specifice .
	Se propune alocarea sumei de  17.727 mii lei pentru reabilitarea construcție Grădinița cu program prelungit nr.14 str. Odobescu nr.56 din municipiul Timișoara
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII. INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 :
	 Grupul parlamentar al PMP
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru desfășurarea procesului educativ.
	Se propune alocarea sumei de   1927,8 mii lei pentru extindere corp clădire școala generală nr.27, Aleea Gorniștilor nr.3, municipiul Timișoara 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru desfășurarea procesului educativ.
	Se propune alocarea sumei de 540 mii lei pentru extindere corp clădire școala generală nr.19,str. Avram Iancu nr.5, municipiul Timișoara 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru desfășurarea procesului educativ.
	Se propune alocarea sumei de 1784 mii lei pentru reabilitare corp școală Colegiul Național de Artă Ion Vidu, str. Cluj nr.12, municipiul Timișoara.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru desfășurarea procesului educativ.
	Se propune alocarea sumei de  1776 mii lei pentru reabilitare corp școală Colegiul Național Ana Aslan, B-dul Revoluției nr.15 A, municipiul Timișoara
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII. 
	INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru cazarea   elevilor.
	Se propune alocarea sumei de  120 mii lei pentru reabilitare corp clădire internat Colegiul Tehnic Electrotimiș str. Matei Millo nr.2 a, municipiul Timișoara
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Autor : 
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru siguranța elevilor
	Se propune alocarea sumei de 2500  mii lei pentru reabilitare acoperiș și fațadă Liceul pedagocic Carmen Sylva, b.dul C.D. Loga nr.45, municipiul Timișora.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Obiective 2019-2020 :
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru desfășurarea activităților elevilor
	Se propune alocarea sumei de 1500  mii lei pentru reabilitare clădire Grup Școlar Emanuil Ungureanu, Piața Huniade nr. 3 , municipiul Timișoara.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- I în perioada 2019-2020.
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 :
	 Grupul parlamentar al PMP
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent nu sunt condiții optime pentru desfășurarea activităților elevilor
	Se propune alocarea sumei de 73.559  mii lei pentru reabilitare clădire Colegiul Național Bănățean și Liceul teoretic D.Obradovici din municipiul Timișoara.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	 - din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor : 
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	Obiective 2019-2020 :
	 Grupul parlamentar al PMP
	- includerea în cadrul Programului național de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  9500 de obiective
	de investiții din care cel mult 2500 de creșe și gradinițe și cel mult 2000 de școli;
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului pentru reabilitarea clădirii în scopul
	Se propune alocarea sumei de  500 mii lei pentru reabilitare imobil Castel Huniade.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	redării  acestei instituții circuitului turistic.
	Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII. INFRASTRUCTURA
	Sursa de finanțare: 
	Autor : 
	 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	- din majorarea veniturilor bugetare rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, precum  şi din colectarea tuturor impozitelor  şi taxelor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice.
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	XV.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 și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014
	 Așezăminte culturale 
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent transportul rutier se desfășoară cu dificultate având implicații negative directe asupra siguranței populației și asupra siguranței circulației rutiere.
	Se propune alocarea sumei de 8457,9 mii lei pentru reabilitare străzi laterale în comuna Darova, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	Autor : 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Se solicită admiterea amendamentului deoarece în prezent transportul rutier se desfășoară cu dificultate având implicații negative directe asupra siguranței populației și asupra siguranței circulației rutiere.
	Se propune alocarea sumei de 4123 mii lei pentru reabilitare străzi laterale în sat Hodoș, comuna  Darova, județul Timiș.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	XIII.INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	Autor : 
	- din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019 alocat MDRAP pentru  PNDL- în perioada 2019-2020.
	Deputat Cornel Mircea Sămărtinean
	 Grupul parlamentar al PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Adâncata, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Arbore, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Baia, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bălăceana, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bălcăuţi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Berchişeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bilca, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bogdăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Boroaia, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bosanci, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Botoşana, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Breaza, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Brodina, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Buneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Burla, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cacica, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Calafindeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Capu Câmpului, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cârlibaba, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ciocăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Comăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cornu Luncii, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Coşna, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Crucea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dărmăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dolheşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dorna-Arini, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dorneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Drăgoieşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Drăguşeni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dumbrăveni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fântâna Mare, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fântânele, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Forăşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Frătăuţii Noi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Frătăuţii Vechi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Frumosu, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gălăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Grămeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Grăniceşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Hănţeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Hârtop, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Horodnic de Jos, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Horodnic de Sus, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Horodniceni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Iacobeni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Iaslovăţ, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ilişeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ipoteşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Marginea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mălini, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mitocu Dragomirnei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Moara, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Moldova-Suliţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Moldoviţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Muşeniţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ostra, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Panaci, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Păltinoasa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pătrăuţi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pârteştii de Jos, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Poiana Stampei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Poieni-Solca, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pojorâta, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Preuteşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Putna, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Rădăşeni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Râşca, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sadova, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Satu Mare, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Siminicea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Slatina, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Straja, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Stroieşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Stulpicani, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Suceviţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Şaru Dornei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Scheia, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Şerbăuţi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Todireşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Udeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ulma, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vadu Moldovei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Valea Moldovei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vama, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vatra Moldoviţei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vereşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vicovu de Jos, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Voitinel, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Volovăţ, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vultureşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Zamostea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Zvoriştea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Eugen Tomac
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Suceava.
	Sursa de finanțare: 
	Programul Naţional de Dezvoltare Locală – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Adunați, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Aluniș, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Apostolache, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Baba Ana, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Balta Doamnei, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bălțești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bărcănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bătrâni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Berceni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bertea, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Blejoi, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Boldești - Gradiștea, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Brazi, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Brebu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bucov, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Călugăreni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cărbunești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ceptura, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cerașu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Chiojdeanca, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ciorani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cocorăștii Colț, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Colceag, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cornu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cosminele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Drăgănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Drajna, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dumbrava, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dumbrăvești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fântânele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Florești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fulga, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gherghița, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gorgota, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gornet, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gornet - Cricov, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gura Vadului, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gura Vitioarei, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Iordăcheanu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Izvoarele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Jugureni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Lapoș, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Lipănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Măgurele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Măgureni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Măneciu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Olari, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Păcureți, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Păulești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Plopu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Podenii Noi, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Poiana Câmpina, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Posești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Predeal - Sărari, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Provița de Jos, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Provița de Sus, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Puchenii Mari, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Râfov, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Salcia, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sălciile, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Scorțeni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Secăria, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Sângeru, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Șirna, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Șoimari, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Șotrile, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Starchiojd, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ștefești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Surani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Talea, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tătaru, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Teișani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Telega, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tinosu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Târgșoru-Vechi, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tomșani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vadu Săpat, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Valea Călugărească, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Valea Doftanei , județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vărbilău, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vâlcănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Prahova.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Modernizarea și ridicarea standardelor de urbanism în orașul Breaza, în condițiile în care municipalitatea nu dispune de fonduri bugetare suficiente pentru realizarea integrală a investiției.
	Alocarea sumei de 250 mii de lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea străzii Valea Morii din Municipiul Breaza”, pe o lungime de 1 kilometru, în anul 2019 precum şi introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrări.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Din redistribuirea resurselor bugetare ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Autor:                                     Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                         
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Prahova este o necesitate cerută atât de dezvoltarea 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. 
	Alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii ,,Studiu fezabilitate si construcţie pentru centura ocolitoare Valea Teleajenului  Văleni de Munte"  în anul 2019, precum şi introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrării.  
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	                                            Autor:                                     Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                         
	Grupul PMP
	Sursa de finanţare: Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Respins prin vot
	Dezvoltarea rurală presupune investiții susținute de la bugetul de stat în infrastructura sportivă a localităților.
	Alocarea sumei de 92 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Bază sportivă în comuna Gorgota, județul Prahova” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrării.      
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului   Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Autor:                                     Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                         
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Asigurarea necesarului de consum de apă potabilă pentru locuitorii comunei.
	Alocarea sumei de 100 mii de lei pentru decolmatarea puțului de apă potabilă nr.7, din comuna Filipeștii de Pădure, in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrării.   
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului   Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Autor  Deputat                 Bozianu Nicoleta Cătălina                  Grup PMP
	Respins prin vot
	Asigurarea necesarului de consum de apă potabilă pentru locuitorii comunei.
	Alocarea sumei de 900 mii de lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Construcția a două stații de epurare a apelor reziduale pentru locuitorii comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova”, in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                                              
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului   Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Autor:                                     Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu                         
	Grupul  PMP
	Respins prin vot
	Dezvoltarea zonelor defavorizate urbanistic  din Municipiul Ploiești presupune investiții majore, pe care autoritatea locală nu le poate susține în actuala situație bugetară a municipalității.
	Alocarea sumei de 3.850 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare Cartier Buna Vestire, strazile: Petru Musat Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun” in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii. 
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului   Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	                                       Autor: 
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu       
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Dezvoltarea zonelor defavorizate urbanistic din Municipiul Ploiești presupune investiții majore, pe care autoritatea locală nu le poate susține în actuala situație bugetară a municipalității.
	Alocarea sumei de 38.834 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi in Cartier Mitica Apostol, in anul 2019 strazile: Gaterului, Viilor, Prigoriei, Mierlei, Lastunului, Ferigii, Delfinului, Catinei, Cerbului, Acvilei, Branduselor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor” in anul 2019 precum si introducerea creditelor necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului   Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	                                            Autor:                     
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu       
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Imbunatatirea conditiilor de transport prin modernizarea strazilor, aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzatori categoriei strazii, urmand a fi asigurate conditii bune pentru circulatia pietonala.
	Alocarea sumei de 4.612 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Refacere sistem rutier Cartier Rafov: Intrarea Lanului, Targului, Trenului, Izlazului, Uzinei, Traian Savulescu, Pietii” in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii. 
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului   Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Respins prin vot
	Dezvoltarea zonelor defavorizate urbanistic din Municipiul Ploiești presupune investiții majore, pe care autoritatea locală nu le poate susține în actuala situație bugetară a municipalității.
	Alocarea sumei de 8.889 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Refacere sistem rutier Cartier Mimiu: in anul 2019, Mimiului, Intrarea Beius, Astrei, Fierarilor, Atelierului, Fabricilor” in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii. 
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului   Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	                                             Autor: 
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu       
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Municipiul Ploiești înregistrează un deficit major al numărului de locuri în grădinițe, iar autoritatea locală nu poate susține un asemenea program de investiții.
	Alocarea sumei de 3.500  mii lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii  "Construire grădiniţă cu program prelungit opt grupe, zona Bariera Bucureşti incinta Liceului  1 Mai" in Municipiul Ploieşti în anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrării.   
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Sursa de finanţare:
	Prin redistribuire în cadrul bugetului  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	                                          Autor: 
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu 
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Desfasurarea  traficului rutier si pietonal, in conditii optime de siguranta si confort. Cresterea fluentei circulatiei si reducerea riscului  producerii de accidente, cresterea mobilitatii populatiei si reducerea timpului de deplasare.
	Alocarea sumei de 12.144 mii lei pentru finantarea obiectivului de investitii ,,Reparatii si reabilitare Calea Doftanei” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii  lucrarii.                        
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Sursa de finanţare:
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu               
	Prin redistribuire în cadrul bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
	Grup PMP
	Respins prin vot
	Dezvoltarea infrastructurii Municipiului Câmpina. 
	Alocarea sumei de 4.425 mii lei (inclusiv TVA) pentru finantarea obiectivului de investitii ,,Reparatii si reabilitare str. Bobalna-Campina” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii  lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Desfasurarea  traficului rutier si pietonal, in conditii optime de siguranta si confort. Cresterea fluentei circulatiei si reducerea riscului  producerii de accidente, cresterea mobilitatii populatiei si reducerea timpului de deplasare.
	Autor:                        
	Deputat Nicoleta Cătălina Bozianu               
	Sursa de finanţare:
	Grup PMP
	Prin redistribuire în cadrul bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene.
	Respins prin vot
	Este cel mai scurt traseu care face legatura intre
	Alocarea sumei de 900 mii lei  pentru modernizarea drumului DJ 100N, care are o lungime de 3000 ml si face legatura intre localitatile Slanic si Teisani in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	localitatea Slanic si DJ 1A, aflat, actualmente,  intr-o stare avansata de degradare.
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Extinderea retelelor de canalizare  pentru preluarea atat a apei menajere, cat si a apelor meteorice.
	Alocarea sumei de 14.351mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Extindere retele canalizare in Municipiul Ploiesti” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii  lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Imbunatatirea conditiilor de trafic prin cresterea fluentei circulatiei si reducerea riscului de producere accidente.
	Alocarea sumei de 5.591 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Amenajare intersectie str.Strandului cu centura de nord – est –  DN1B in Municipiul Ploiesti” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii  lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Fluidizarea traficului pe arterele majore de circulatie din Ploiești.
	Alocarea sumei de 4.480 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Strapungere str.Laboratorului in prelungirea str. Gh.Gr. Cantacuzino” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Fluidizarea traficului rutier și creșterea gradului de siguranță al  pietonilor.
	Alocarea sumei de 7.419.84 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Reabilitare si modernizare pasaje subterane  pietonale  Bdul.Bucuresti 1 si B-dul. Bucuresti 2” in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Continuarea lucrarilor de modernizare la sistemul de semaforizare din municipiul Ploiesti.
	Alocarea sumei de 5.807 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Lucrari upgrade a sistemului de semaforizare in intersectii (13 intersectii si 5 treceri pietonale) in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii  lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate, estinderea retelei de canalizare, imbunatatirea deversoarelor.
	Alocarea sumei de 166.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare instalatie de colectare si epurare a apelor uzate in Municipiul Ploiesti” in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Lucrarile de reparatii infrastructura pentru colectarea apelor pluviale sunt cerute de asigurarea fluenței traficului pe tronsonul de drum județean menționat.
	Alocarea sumei de 100 mii lei pentru finantarea obiectivului de investitii ,,2 kilometri rigola pluviala drum judetean Poiana Campina – Provita” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii  lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor:
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Colegiului National Mihai Viteazu este monument istoric si prin restaurarea fatadelor si inlocuirea tamplariei se va evita degradarea avansata a constructiei.
	Alocarea sumei de 3.841 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Restaurare  partial fatada si inlocuire tamplarie la cladirea Colegiului National Mihai Viteazu – aripa nord”, jud Prahova in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Cladirea Colegiului National I.L.Caragiale’ este monument istoric incadrat in clasa II de importanta, astfel încât, din cauza degradării, se impun alocări de fonduri pentru reparații.
	Alocarea sumei de 7.113 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Restaurare partial fatada si inlocuire tamplarie la cladirea Colegiului National I.L.Caragiale” jud. Prahova in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Necesitatea lucrarilor de reparatii capitale la constructiile existente C1 si C2 si construirea unei constructii parter, compusa din vestiare pentru personal si grupuri sanitare.
	Alocarea sumei de 6.122 mii lei pentru finantarea obiectivului de investitii ,,Extindere Cimitir uman Bobalna- Campina  (PUZ, DTAC, PT, executie)” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor:
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Acest obiectiv este necesar datorita faptului ca Biserica si cimitirul comunei nu dispune de imprejmuire.
	Alocarea sumei de 100 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Imprejmuire Biserica si cimitir, Comuna Gorgota  judetul Prahova” in anul 2019, precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii  lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Prin realizarea investitiei de interes local se urmareste generarea unui mediu propice dezvoltarea armonioasă a copiilor.
	Alocarea sumei de 10.043 mii lei pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Ploiesti (26 de amplasamente)” in anul 2019 precum si introducerea creditelor de angajament necesare contractarii lucrarii.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Autor: 
	Deputat Bozianu Nicoleta Catalina
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
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	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
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	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Băleni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
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	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Băneasa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
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	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
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	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Braniştea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
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	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Certeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Corod, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
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	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Fundeni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Gohor, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Griviţa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Independenţa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Iveşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Jorăşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Lieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Măstăcani, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Matca, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Movileni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Munteni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Nămoloasa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Negrileşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Oancea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Pechea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Piscu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Poiana, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Priponeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Rădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Rediu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Şendreni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Smârdan, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Smulţi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Suceveni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Suhurlui, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Ţepu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Vânători, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Vârlezi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – etapa a 
	II-a.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Cătălin Cristache
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – etapa a 
	II-a.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului: 
	Se suplimentează în anul 2019 creditele bugetare cu suma de 55.000 mii lei. 
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea accelerării realizării unui sistem rutier adecvat prin reabilitarea si modernizarea drumurilor județene de pe raza județelelor defavorizate din punct de vedere al resurselor financiare, așa cum este situația în județul Vaslui. 
	În mod corespunzător se modifică celelalte anexe la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, după caz.
	Autor: 
	Deputat Corneliu Bichineț 
	Grupul PMP
	În județul Vaslui, similar altor județe din Moldova, drumurile  județene se află într-o stare de degradare avansată care afectează viteza de circulație a vehiculelor, siguranța rutieră și economia județului. 
	Sursa de finanțare:
	Diminuarea creditelor bugetare în anul 2019 cu suma de 55.000 mii lei de la Anexa 3/65, Capitolul 5401 „Alte servicii publice generale”, Grupa 50, Titlul V „Fonduri de rezervă”, Articolul 01 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului”.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Albești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Arsura, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Băcani, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Băcești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bălteni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Banca, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Berezeni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Blăgești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bogdana, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bogdănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bogdănița, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Boțești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Bunești - Averești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ciocani, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Codăești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Coroiești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Costești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Cozmești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Crețești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Deleni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Delești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dodești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dragomirești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Drânceni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Duda - Epureni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Dumești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Epureni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Fălciu, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ferești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Frontișeni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Găgești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gârceni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Gherghești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Grivița, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Hoceni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Iana, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Deputat Corneliu Bichineț
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ibănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ivănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ivești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Laza, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Deputat Corneliu Bichineț
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Lipovăț, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Lunca Banului, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Mălușteni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Miclești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Oltenești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Oșești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pădureni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Perieni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pochidia, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pogana, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pogonești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Poienești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Puiești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pungești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Pușcași, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Rafaila, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Rebricea, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Roșiești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Solești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Stănilești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Șuletea, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tăcuta, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tanacu, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tătărăni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Todirești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Tutova, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Văleni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vetrișoaia, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Viișoara, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vinderei, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Voinești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vulturești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Vutcani, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Zăpodeni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în comuna Zorleni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei.
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor:
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Corneliu Bichineț
	Grupul PMP
	Până la data de 31 decembrie 2018, prin PNDL nu a fost construită nicio creșă în nicio comună din județul Vaslui.
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Bistrița Bârgăului, sat Bistrița Bârgăului, sat Colibița, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Braniștea, sat Braniștea, sat Cireșoaia, sat Măluț,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Budacu de Jos, sat Budacu de Jos,sat Buduș, sat Jelna, sat Monariu, sat Simionești, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Căianu Mic, sat Căianu Mic, sat Căianu Mare, sat Dobric, sat Ciceu Poieni, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Cetate, sat Petriș, sat Orheiu Bistriței, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Chiochiș, sat Apatiu, sat Strugureni, sat Bozieș, sat Chețiu, sat Sînnicoara, sat Țentea, sat Manic, sat Jimbor, sat Buza Cătun, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Chiuza, sat Săsarm,sat Piatra, sat Mireș,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Ciceu Mihăiești, sat Lelești, sat Ciceu-Corabia, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Ciceu Giurgești, sat Dumbrăveni, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Dumitra, sat Dumitra, sat Cepari, sat Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Dumitrița, sat Ragla, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Feldru, sat Poderei, sat Nepos, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Galații Bistriței, sat Dipșa, sat Herina, sat Albeștii Bistriței, sat Tonciu,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Ilva Mare, sat Ivăneasa, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Ilva Mică , sat Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Șintereag , sat Blăjenii de Sus, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Josenii Bîrgăului, sat Mijlocenii Bîrgăului, sat Rusu Bîrgăului, sat Strâmba, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Lechința, sat Chiraleș, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Leșu, sat Lunca Leșului, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Livezile, sat Dorolea, sat Cușma, sat Valea Poenii, sat Dumbrava, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Lunca Ilvei, sat Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Maieru, sat Maieru, sat Anieș,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Măgura Ilvei, sat Arșița, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Mărișelu, sat Măgurele, sat Domnești, sat Bîrla, sat Sîntioana, sat Jeica, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Miceștii de Cîmpie,sat Fîntînița, sat Visuia, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Monor,sat Gledin, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Negrilești,sat Purcărete, sat Breaza,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Nimigea de Jos, sat Mocod, sat Mititei, sat Nimigea de Sus, sat Mintiu, sat Tăure, sat Mogoșeni, sat Florești,   județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Parva, sat Parva, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Petru Rareș, sat Petru Rareș, sat Bața,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Poiana Ilvei, sat Poiana Ilvei,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Prundu Bîrgăului, sat Susenii Bîrgăului,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Rebra, sat Rebra,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Rebrișoara, sat Poderei, sat Gersa I, sat Gersa II,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Rodna, sat Rodna, sat Valea Vinului,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Romuli, sat Dealu Ștefăniței, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Runcu Salvei, sat Salva, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Spermezeu, sat Sita, sat Hălmăsău, sat Dumbrăvița, sat Dobricel,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Șanț, sat  Șanț, sat Valea Mare, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Șieu, sat  Ardan, sat Posmuș, sat Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor:
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Șieu Măgheruș, sat  Chintelnic, sat Crainimăt, sat Sărățel,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Șieu Odorhei, sat Agrișu de Jos, sat Agrișu de Sus, sat Bretea, sat Coasta, sat Cristur Șieu, sat Șirioara, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Șieuț, sat Sebiș, sat Lunca, sat Ruștior, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Șintereag, sat Caila, sat Blăjenii de Jos, sat Blăjenii de Sus, sat Șieu Sfântu, sat Cociu,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Teaca, sat Archiud, sat Budurleni, sat Ocnița, sat Pinticu, sat Viile Tecii, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Telciu, sat Telcișor, sat Fiad, sat Bichigiu,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Tiha Bîrgăului, sat Tureac, sat Mureșenii Bîrgăului, sat Piatra Fîntînele, sat Ciosa, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Tîrlișua, sat Borleasa, sat Agrieș, sat Agrieșel, sat Molișet, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Uriu, sat Cisteștii Ciceului, sat Ilișua, sat Hășmașu Ciceului, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale” in comuna Zagra, sat Poienile Zagrei,sat Suplai, sat Perișor, sat Alunișul,  județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4700 mii lei. 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Este necesară construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale și distribuția acestor în comună deoarece cetățenii se confruntă în fiecare an cu deja cunoscuta criză a lemnului de foc. Acesta fiind tot mai scump și tot mai greu de procurat. În același timp, România dispune de resurse de gaze naturale care pot fi puse le dispoziția cetățenilor.
	Anexa 3/15
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Instalare sistem de bariere și semnal acustic la trecerile la nivel cu calea ferată” în sat Susenii Bîrgăului, comuna Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud, DN17, cu suma de  376 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Aceste bariere sunt necesare pentru a crește gradul de siguranță a conducătorilor auto. În aceași timp există deja o lege care responsabilizează Guvernul ca până la finalul anului 2020 să instaleze bariere la toate trecerile la nivel cu calea ferată.
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Instalare sistem de bariere și semnal acustic la trecerile la nivel cu calea ferată” în sat Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, DN17, cu suma de  376 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Aceste bariere sunt necesare pentru a crește gradul de siguranță a conducătorilor auto. În aceași timp există deja o lege care responsabilizează Guvernul ca până la finalul anului 2020 să instaleze bariere la toate trecerile la nivel cu calea ferată.
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finanțarea obiectivului de investiții „Instalare sistem de bariere și semnal acustic la trecerile la nivel cu calea ferată” în sat Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, DN17, cu suma de  376 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Aceste bariere sunt necesare pentru a crește gradul de siguranță a conducătorilor auto. În aceași timp există deja o lege care responsabilizează Guvernul ca până la finalul anului 2020 să instaleze bariere la toate trecerile la nivel cu calea ferată.
	Autor: 
	Deputat Ionuț Simionca
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Complex sportiv de interes turistic în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud” cu suma de 5,360 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului întrucât, în anul 2018 localitatea Rodna a devenit stațiune turistică de interes local drept pentru care construcța unui complex sportiv de interes turistic este un obiectiv cheie pentru atragerea turiștilor, pentru promovarea sportului la nivel local și național. Echipa locală de fotbal „Minerul Rodna” este una dintre cele mai vechi din județ având performanțe notabile în ultimul sezon.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Menționez că Primăria Rodna în proximitatea locației acestui proiect va construi până în anul 2020 din fonduri proprii și un bazin olimpic.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri locale în sat Sărețel, comuna Șieu-Măgheruș, judetul Bistrița Năsăud” cu suma de 2,906 mii lei
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât drumurile comunei sunt greu practicabile pentru locuitori.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare și extindere corp adminsitrativ primărie în localitatea Șieu-Măgheruș, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 869 mii lei
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât actuala costrucție este în stadiu avansat de degradare.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Studiu de fezabilitate pentru Autostrada Nordului” cu suma de 42800 mii lei
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât realizarea unei infrastructuri de comunicații rutiere modernă, rapidă și sigură, care să lege Transilvania de Moldova și de Ungaria, va conduce la dezvoltarea rapidă a județelor din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, forța de muncă ar putea migra cu mai multă ușurință, având căi de acces rapide și sigure. Din același motiv, transportul produselor finite se va face mai rapid și cu costuri mici, activitățile turistice vor fi încurajate, mobilitatea elevilor și studenților va crește. Banii alocați vor fi utilizați pentru studiul de fezabilitate.
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investiții „Studiu de fezabilitate centura orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud„ cu suma de 856 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Întrucât orașul Beclean este tranzitat de DN17, a devenit un sector de drum care se supraaglomerează ceea ce duce la blocaje în trafic și pune în pericol siguranța cetățenilor, consider necesară construcția acestei variante ocolitoare care in primul rand are nevoie de un studiu de fezabilitate. Menționez că totalitatea traficul rutier trece prin centrul orașului.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investiții „Studiu de fezabilitate Centura municipiului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud„ cu suma de 1600 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării
	Centura municipiului Bistrița este unul dintre cele mai importante obiective de interes local a bistrițenilor, luând în considerare direcția de dezvoltare a orașului și blocajele create datorită faptului că totalitatea traficul rutier care se îndreaptă spre Moldova traversează acest drum.
	Regionale si Administrației Publice
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Reabilitare Şcoala Primară Dimitrie Cojocaru cartier Slătiniţa, judetul Bistrita Nasaud”, cu suma de 100 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Cartierul Slătinița se află la mai puţin de 10 kilometri de centrul municipiului Bistriţa, dar cu toate acestea elevii care învață în această școală nu au minimele condiții, mai exact nu au grup sanitar în incinta școlii, consider necesară reabilitatea școlii în vederea amenajarii unui grup sanitar/toaletă.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Alimentare cu apă în cartierul Slătinița, județul Bistrita Nasaud”, cu suma de 1200 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât in aceste localitati nu exista alta sursa de apa decat un numar mic de fântâni.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri locale în cartierul Slătinița, județul Bistrita Nasaud”, cu suma de 50 mii lei
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât drumurile din cartierul Slătinița sunt greu practicabile pentru locuitori, deși cartierul este situat la mai puțin de 10 km de centrul Bistriței.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea a doua Gradinițe cu Program Prelungit, municipiul Bistrița, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât numărul crescut al populației, și implicit al numărului de copii, are nevoie de o astfel de utilitate publică.
	3000 mii lei
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Refacere infrastructură rutieră în municipiul Bistrița, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 7000 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât
	Regionale și Administrației Publice
	Majoritatea drumurilor din municipiul Bistrița se află într-o stare deplorabilă, sunt 112 străzi de pământ pe domeniul public și zeci de km de străzi impracticabile.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Intocmire plan urbanistic zonal in comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 36 mii lei fara TVA.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât este necesar pentru extinderea zonelor construibile ale comunei.
	Anexa nr.3/15
	Sursa de finanțare: 
	Autor: 
	Prin Planul National de Dezvoltare Locala.
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Proiect si executie amenajare curte Primarie Ciceu Mihaesti, comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 200 mii lei 
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât starea actuala a curtii nu este adecvata desfasurarii activitatii administrative.
	Anexa nr.3/15
	Autor: 
	Sursa de finanțare: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Prin redistribuirea resurselor in interiorul Ministerului.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Servicii de consultanta si identificarea terenurilor agricole in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 70 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Inscrierea in cartea funciară a terenurilor agricole. 
	Anexa nr.3/15
	Sursa de finanțare: 
	Prin redistribuirea resurselor in interiorul Ministerului.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Dirigentie de santier pentru obiective in implementere – 2017 in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Posibilitatea de a termina implementarea proiectelor in derulare
	Anexa nr.3/15
	Sursa de finanțare: 
	Cu suma de 100 mii lei 
	Prin redistribuirea resurselor in interiorul Ministerului.
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Masuratori topografice, suport proiectare -Drumuri in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Inscrierea in cartea funciară a drumurilor comunale.
	Sursa de finanțare: 
	Anexa nr.3/15
	Prin redistribuirea resurselor in interiorul Ministerului.
	Cu suma de 50 mii lei 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Ecarisaj in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 10 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Aparitia cainilor fara stapan in comuna creeaza probleme locuitorilor. 
	Anexa nr.3/15
	Sursa de finanțare: 
	Autor: 
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	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 mii lei.
	Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
	Investitie necesara pentru aprobarea proiectelor de dezvoltare a comunei.
	Sursa de finanțare: 
	Anexa nr.3/15
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea sediului Primariei din comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 4.260 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât în prezent Primaria functioneaza intr-o cladire aflata in degradare.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Sursa de finanțare: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare Parc Recreatie din localitatea Sintereag, comuna Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.330 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât in zona nu sunt amenajate astfel de spatii pentru copii.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Extindere Sediu Primarie, comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1 380 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât pentru functionarea in conditii optime a institutiei in relatia cu cetateanul este nevoie de mai mult spatiu.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare si extindere infrastructura iluminat public, comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 276 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului pentru ca 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.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanțare: 
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Semnalizare si marcare drumuri comunale din comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 159 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât se doreste cresterea sigurantei circulatiei pe drumurile comunei.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c)„Infrastructură rutieră județeană;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Extindere retea electrica in localitatea Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 103 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului pentru imbunătăţirea calităţii vieţii.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 5.382 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
	Anexa 3/15
	este obligatorie în scopul optimizării circuitului turistic. Solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala si bugetul local este fara raspuns.
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul c)„Infrastructură rutieră județeană;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Lucrari de modernizare si  eficientizare a iluminatului public in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Cu suma de 118 mii lei 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare parc in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud cu suma de  100 mii lei .
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Amenajarea de noi parcuri pentru atragerea populaţiei către o sursă de sănătate.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanțare: 
	Autor: 
	din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Extindere retea de energie electrica in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi creşterea nivelului de trai al populaţiei, pentru dezvoltarea spaţiului rural.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	 Cu suma de 350 mii lei 
	Sursa de finanțare: 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	n bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Se propune admiterea amendamentului,
	Finantarea obiectivului de investiții „Construire dispensar medical rural in localitatea Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud”, cu suma de 1.754 mii lei, în anul 2017, precum și introducerea creditelor de angajament necesare contractării lucrării.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	întrucât în prezent dispensarul medical rural este într-un stadiu avansat de uzură.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Reabilitare Scoala Gimnaziala Grigore Herinean, comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud”, cu suma de 366 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului,
	Anexa 3/15
	întrucât în prezent Scoala Gimnaziala  se afla într-un stadiu avansat de uzură.
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	a) Subprogramul „Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 5.040 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului,
	Anexa 3/15
	întrucât în prezent strazile din comuna  sunt aproape impracticabile in special in anotimpurile ploioase.
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construire statie de Epurare in comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.350 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor din comuna
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Retea de canalizare in localitatile Herina si Tonciu din comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 4.000 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, intrucat in aceste localitati exista apa curenta din anul 2003.
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMUL NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in localitatea Sieu,comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.710 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât în prezent strazile din localitate  sunt aproape impracticabile in special in anotimpurile ploioase.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in localitatea Posmus, comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.710 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât în prezent strazile din localitate  sunt aproape impracticabile in special in anotimpurile ploioase.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Alimentare cu Apa comuna Zagra satele Zagra, Poienile Zagrii si Suplai,Alunisul, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 7 360 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât in aceste localitati nu exista alta sursa de apa decat un numar mic de fantani
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMUL NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	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 11.500 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului intrucat constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din comuna. 
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	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMUL NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri comunale, comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 4.000 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât drumurile comune sunt greu practicabile pentru locuitori.
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construire Gradinita cu Program Prelungit, comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât numărul crescut al populației, și implicit al numărului de copii, are nevoie de o astfel de utilitate publică.
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	1.500 mii lei
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul a) " Modernizarea satului românesc"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Drum comunal Valea Alunisului(Valea Gaurii), comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 6.000 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 5.622 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât drumurile sunt greu practicabile de către locuitorii comunei.
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare Strada Ulita langa Ideci, comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 350 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construire dispensar uman, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 662 mii lei fara TVA
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât locuitorii comunei au nevoie urgentă de acces la servicii medicale de calitate și în imediata apropiere. 
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul a)„Modernizarea satului românesc”;
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Canalizare in comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 405 mii lei fara TVA
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât 
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	constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din comuna. 
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMUL NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	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 159 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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.
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	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMUL NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Retea de canalizare si racorduri canal in localitatea Ciresoaia, comuna Branistea, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 12.613 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Se propune admiterea amendamentului, întrucât: - bugetul local al comunei Branistea nu dispune de suficiente resurse financiare pentru realizarea acestui obiectiv;
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	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMUL NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	-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;
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
	-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.
	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
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	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 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Imbunatatirea accesului locuitorilor catre principalele institutii si puncte de interes din localitate cat si catre localitatile invecinate.
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	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi rurale in localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 5.075 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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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	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi rurale in localitatea Dumbravita, comuna Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.847 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Accesul locuitorilor catre principalele institutii si puncte de interes din localitate .
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	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi rurale in localitatea Dobricel, comuna Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 1.289 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Accesul locuitorilor catre principalele institutii si puncte de interes din localitate .
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	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drum comunal DC 37C Spermezeu - Halmasau, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 5.988 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala
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	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Matei, judetul Bistrita Nasaud” Valoare proiect (inclusiv TVA): 5.783 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala
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	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	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): 6.465 mii lei
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Constituie un pas important în modernizarea infrastructurii publice de bază din comuna 
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	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” Cu suma de 6.308 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala
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	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Pentru dezvoltarea agriculturii in comuna.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Cu suma de 5.672 mii lei  
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Modernizarea bazei sportive vizeaza crearea unui punct de atractie pentru toti locuitorii comunei.
	 „ Modernizare  Baza Sportiva in localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Cu suma de 400 mii lei 
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Pietruit, balastat si nivelat strazi si drumuri, reparat santuri in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Asigurarea unor conditii mai bune in circulatia auto si pietonala.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	cu suma de 150 mii lei.
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură la nivel județean"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Consolidare si restaurare biserici(Turnul Slaninilor), comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  cu suma de 30 mii lei .
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Atragerea de turisti
	Anexa 3/15
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul a) "Modernizarea satului românesc"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare curte gradinita in localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 50 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	In prezent starea actuala a curtii nu este adecvata desfasurarii activitatii.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul a) "Modernizarea satului românesc"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare curte Scoala Gimnaziala din localitatea Cepari, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 50 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Starea actuala a curtii nu este adecvata desfasurarii activitatii.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul a) "Modernizarea satului românesc"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Proiect Tehnic si executie extindere canalizare – 3 km in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” Cu suma de 3.000 mii lei 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	In vederea desfasurarii in conditii optime a diverselor manifestari culturale din localitatea Cepari.
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Bransamente canalizare la institutii in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	In prezent colectarea apelor uzate se face in fose septice.
	Anexa 3/15
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	 Cu suma de 100 mii lei 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „executare trotuare in localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Facilitarea circulatiei pietonilor pe trotuare.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	 Cu suma de 280 mii lei 
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subprogramul c) "Infrastructură rutieră județeană"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare teren de fotbal in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul activitatilor sedentare prin creearea unui teren de sport la nivel ridicat al standardelor.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	cu suma de 50 mii lei.
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Bransamente canalizare la institutii in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 100 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	In prezent colectarea apelor uzate se face in fose septice
	Anexa 3/15
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Executare trotuare in localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 280 mii lei.
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Facilitarea circulatiei pietonilor pe trotuare
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Subprogramul c) "Infrastructură rutieră județeană"
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare teren de fotbal in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	Asigurarea atragerii tinerilor catre miscare in aer liber in detrimentul activitatilor sedentare prin creearea unui teren de sport la nivel ridicat al standardelor
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	 Cu suma de 50 mii lei 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construire Sala de Sport la Scoala Gimnaziala  Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
	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.
	Anexa 3/15
	Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PUBLICE
	 Cu suma de 300 mii lei 
	Autor: 
	Subcapitolul INFRASTRUCTURA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZOLTARE LOCALĂ
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	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
	Sursa de finanţare: din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 
	a) Subprogramul săli de sport
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea a 3 creșe in oraşul Bistriţa, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.868 mii lei
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Ionut Simionca
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in oraşul Beclean, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Ionut Simionca
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in oraşul Nasaud, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Ionut Simionca
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in orasul Sangeorz-Bai judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Ionut Simionca
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
	Deputat Ionut Simionca
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in comuna Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Autor: 
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	Deputat Ionut Simionca
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in comuna Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Deputat Ionut Simionca
	Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Programul National de Dezvoltare Locala – Etapa II.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in comuna Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei
	Anexa 3/15/27, Cod program 1725 “Programul Național de Dezvoltare Locală – Etapa II”
	Este necesară suplimentarea creditelor bugetare în vederea asigurării condițiilor de creștere și îngrijire a copiilor din comună în cadrul unei creșe. 
	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Autor: 
	Având în vedere gradul scăzut de înscriere a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel național, amendamentul va asigura construirea unei creșe în fiecare comună, conform Programului de guvernare 2018 – 2020, capitolul “Politici în domeniul educației”, măsura 2 “Dezvoltarea sistemului de educație timpurie”, care prevede “construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school”.
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	Ministerului Dezvoltării
	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 Dumitra
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	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Branistea, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Branistea.
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	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Budacu de Jos.
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	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Caianu Mic, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Caianu Mic.
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	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Cetate, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Cetate.
	Regionale și Administrației Publice
	Anexa nr.3/15
	Autor: 
	Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP
	Sursa de finanțare: 
	Prin Planul National de Dezvoltare Locala.
	Respins prin vot
	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Chiochis, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Chiochis.
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	Motivaţia amendamentului:
	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Chiuza, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Chiuza.
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	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Ciceu Giurgesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Ciceu Giurgesti.
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	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Ciceu Mihaesti.
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	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Cosbuc.
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	Ministerului Dezvoltării
	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 Dumitrita.
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	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Feldru.
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	Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele mortuare in comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei
	Ministerului Dezvoltării
	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 Galatii Bistritei.
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	Ministerului Dezvoltării
	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 Ilva Mare.
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