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CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                    SENAT 
Comisia pentru industrii si servicii                      Comisia economică, industrii şi servicii 
           Bucureşti, 05.12.2011                                                 Bucureşti, 05.12.2011 
                Nr.23/404/2011                                                           Nr.XX/473/2011 
 
 
 

 
AVIZ    COMUN 

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru industrii şi 

servicii a Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului 

au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2012, trimis cu adresa nr.P.L.x 692 din 28 noiembrie 2011. 

  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 

menţionat mai sus în şedinţa din 5 decembrie 2011. 

  Cele două comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2012 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului. 

  La lucrările Comisiilor reunite au participat, in calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului şi Ministerul Finanţelor Publice. 
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La această iniţiativă legislativă s-au depus amendamente de către 

deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei PSD+PC, PNL 

UDMR şi Independenţi. 

  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2012 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de buget al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a fost avizat favorabil cu 

amendamente respinse redate în Anexa. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art.76 

alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

 

                

PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 

 

                Deputat Iulian Iancu                             Senator Varujan Vosganian 
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ANEXĂ 
 
 

A M E N D A M E N T E      R E S P I N S E 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapito

l/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

0 1 2 3 4 
1 Anexa nr. 3 / 15 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Alimentarea cu apa a 
satelor.Lucrarea se deruleaza prin 
ordonanta 7/2006.  
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru realizarea obiectivului este 
de 5044 mii lei 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru toate 
categoriile de resurse minerale 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

2 Anexa nr. 3 / 15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Camin cultural obiectiv in 
continuare 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Pentru terminarea lucrarilor la acest obiectiv este 
necesara suma de 1348 mii lei 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru toate 
categoriile de resurse minerale 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

3 Anexa nr. 3 / 15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Punte auto-pietonala Tisa peste raul 
Tazlau 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru finalizarea lucrarilor este 
de 300 mii lei 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru toate 
categoriile de resurse minerale 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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4 Anexa nr. 3 / 15 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Punte auto-pietonala Mateiesti peste 
raul Tazlau .Obiectiv calamitat in 
vara anului 2005 pentru care nu s-au 
mai primit fonduri pentru finalizare 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru finalizarea acestui 
obiectiv este de 428 mii lei 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru 
toate categoriile de resurse minerale 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

5 Anexa nr. 3 / 15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Modernizare drum comunal sat 
Sanduleni lucrare in derulare 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru continuarea lucrarilor 
este de 618 mii lei 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru 
toate categoriile de resurse minerale 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

6 Anexa nr. 3 / 15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Extindere spatii scolare cu cls.I-VIII 
in satele Sanduleni si Stufu 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru realizarea obiectivelor 
amintite este de 3500 mii lei 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru 
toate categoriile de resurse minerale 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

7  Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului  

-Sala Sport  scoala centru Asau  
10000 RON                 
-Camin Cultural  Bartea  
15000 RON 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Nu  exista sala de sport 
Nu exista Camin Cultural 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru 
toate categoriile de resurse minerale 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

8 Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu suma 
de 1.000.000 RON pentru:  
- Constructie Camin Cultural 

Beresti Tazlau, judeţul Bacău 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
construirea acestui edificiu, Proiectul fiind 
declarat eligibil în cadrul Programului Naţional 
de construire de aşezăminte culturale în mediul 
rural cu un punctaj  de 98p. din 100p. posibile. 
Mentionam ca in comună, cu o populatie de 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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- Amenajare pod din beton armat, 

podete tubulare si punte 
pietonala, comuna Beresti 
Tazlau – Ord. 7 

Valoare:  250.000 lei 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

6.000 locuitori nu este nici un CAMIN 
CULUTRAL FUNCŢIONAL, chiar dacă  satul 
Tescani face parte din această comună. 
 
Lucrare executata in prop. de 90%. Fondurile 
solicitate sunt necesare pentru finalizarea 
investitiei. 
 
Sursa de finanţare: veniturile suplimentare 
obţinute prin majorarea redevenţelor pentru 
toate categoriile de resurse minerale 
 

9 Anexa nr.3/15,  
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Realizare sistem  de canalizare, 
Comuna Colţi, Judeţ Buzău =  
7.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

10 Anexa nr.3/15, 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Ţsistem de Alimentare cu Apă al 
satelor Racoviţeni, Petrişoru şi 
Budrea” Comuna Racoviţeni, Judeţ 
Buzău = 3.300.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

11 Anexa nr.3/15,  
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extindere alimentare cu apa, 
Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ 
Buzău = 3.600.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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12 Anexa nr.3/15 

Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea alimentare gaze, Comuna 
Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău = 
5.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

13 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea canalizare, Comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău = 12.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

14 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Construcţie Sală Sport, Comuna 
Săpoca, Judeţ Buzău = 450.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

15 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Construcţie reţea de canalizarea şi 
epurare a apelor uzate, Comuna 
Săpoca, Judeţ Buzău = 9.161.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

16 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Amenajare teren de sport 
multifuncţional, Comuna Costeşti, 
Judeţ Buzău = 350.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

17 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Amenajare sistem de apă şi 
canalizare, Comuna Costeşti, Judeţ 
Buzău = 4.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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18 Anexa nr.3/15 

Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Construcţie teren sport, Comuna 
Cilibia, Judeţ Buzău = 320.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

19 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Finalizare alimentare cu apă Cilibia-
Mînzu-Movila, Comuna Cilibia, 
Judeţ Buzău = 1.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

20 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea alimentare electrică la 
alimentarea cu apă, Comuna Cilibia, 
Judeţ Buzău = 80.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

21 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea alimentare cu apă Gara Cilibia 
Poştă, Comuna Cilibia, Judeţ Buzău 
= 12.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

22 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de canalizare Cilibia-Mînzu-
Movila, Comuna Cilibia, Judeţ 
Buzău = 72.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

23 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă punct “Cocoşari”, 
Comuna Calvini, Judeţ Buzău = 
587.750 lei 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

Turismului 
 

24 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extindere reţea iluminat public, 
Comuna Calvini, Judeţ buzău = 
30.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

25 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Regularizare rîu Bîsca Chiojdului, 
Comuna Calvini, Judeţ Buzău = 
76.760 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

26 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Proiectare şi execuţie Bază Sportivă 
Multifuncţională – Model II, 
Comuna Balta Albă, Judeţ Buzău = 
513.840 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

27 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă, Comuna Balta 
Albă, Judeţ Buzău = 10.078.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

28 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Punte de cabluri pentru trafic uşor 
(pînă la 2 tone), peste rîul Bâsca 
Rozaliei, Sat Furtuneşti, Comuna 
Gura Teghii, Judeţ Buzău = 700.000 
lei 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

29 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă în satul Furtuneşti 
(cătunul Bâsca – Colţi), Comuna 
Gura Teghii, Judeţ Buzău = 300.000 
lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

30 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea alimentare cu apă, Comuna 
Murgeşti, Judeţ Buzău = 200.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

31 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extindere reţea de alimentare cu apă 
în zona Satul Vechi, Comuna Padina, 
Judeţ Buzău = 1.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

32 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă în sistem 
centralizat,  Comuna Blăjani, Judeţ 
Buzău = 1.800.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

33 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea de canalizare şi staţie de 
epurare,  Comuna Boldu, Judeţ 
Buzău = 5.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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34 Anexa nr.3/15 

Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea sistem de alimentare cu apă, 
Comuna Cochirleanca, judeţ Buzău = 
385.714 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

35 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Finalizare lucrări “Alimentare cu apă 
potabilă, satele Amaru şi Dulbanu”, 
Comuna Amaru, Judeţ Buzău = 
1.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

36 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

 “Alimentare cu apă potabilă, satele 
Cîmpeni, Lunca, Scorţeanca şi Lacu 
Sinaia”, Comuna Amaru, Judeţ 
Buzău = 6.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

37 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea de canalizare în satele Amaru 
şi Dulbanu, Comuna Amaru, Judeţ 
Buzău = 8.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

 
- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

38 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Amenajare bază sportivă, Comuna 
Amaru, Judeţ Buzău = 700.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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39 Anexa nr.3/15 

Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

“Realizare bază sportivă”, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău = 765.727 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

 
- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

40 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Realizare Sală Sport, Sat Smîrdan, 
Comuna Brădeanu, Judeţ Buzău = 
700.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

 
- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

41 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Înfiinţarea reţelei de apă la satul 
Mitropolia, Comuna Brădeanu, Judeţ 
Buzău = 789.960 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

42 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extindere reţea de alimentare cu apă 
în satul Brădeanu, Comuna 
Brădeanu, Judeţ Buzău = 1.947.814 
lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

43 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extindere reţea de alimentare cu apă 
în satul Smîrdan, Comuna Brădeanu, 
Judeţ Buzău = 1.607.643 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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44 Anexa nr.3/15 

Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea de alimentare cu apă , Comuna 
Brăeşti, Judeţ Buzău = 8.400.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

45 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Prima înfiinţare a reţelei publice de 
canalizare şi staţie de epurare pentru 
satele Lunca Jariştei şi Muşceluşa, 
Comuna Siriu, Judeţ Buzău = 
8.948.520 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

46 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Construire bază sportivă 
multifuncţională – model tip II, 
Comuna Siriu, Judeţ Buzău = 
836.309 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

47 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reţea de electrificare Sat Gura 
Siriului, Comuna Siriu, Judeţ Buzău 
= 6.181.861 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

48 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă şi canalizare, Sat 
Măgura, Comuna Măgura, Judeţ 
Buzău = 4.200.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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49 Anexa nr.3/15 

Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Înfiinţare reţea de alimentare cu apă 
şi canalizare, Comuna Scorţoasa, 
Judeţ Buzău = 11.000.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

50 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Proiect tehnic – Parc Fotovoltaic –
Studiu de fezabilitate, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău = 42.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

51 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Branşament retea electrică Bază 
Sportivă – Model tip II, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău = 50.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

52 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Execuţie lucrări privind cale de acces 
la baza sportivă – Model tip II, 
Comuna Cislău, Judeţ Buzău = 
50.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

53 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Execuţie lucrări Parc Fotovoltaic, 
Comuna Cislău, Judeţ Buzău = 
42.000 lei 
 
Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

54 Anexa nr.3/15 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 

Construire staţie de pompare a apei, 
Sat Chiliile, Comuna Chiliiile, Judeţ 
Buzău = 75.000 lei 

- Lucrări de continuare a reabilitării, finalizare 
a obiectivelor de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
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titlul VII alte transferuri  

Dep.Ghiveciu Marian PSD+PC 
 

- Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

creşterea deficitului bugetar. 

55 

Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art.01/alin.01 – Reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit 

Se alocă suma de 180.000 mii lei, 
pentru suplimentarea alocării 
prevăzută pentru programul de 
Reabilitare termică a clădirilor de 
locuit. 
 
Dep. Pieptea CornelPNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL, 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma de 70.000 mii lei prevăzută pentru anul 
2012, este extrem de mică în raport de 
necesităţile realizării acestui program. Din 
2009 şi până în prezent, alocarea bugetară 
pentru acest proiect a scăzut în mod constant. 
Insuficienta finanţare din partea Guvernului a 
programului conduce practic la blocarea acestui 
program la nivel naţional, în condiţiile în care 
autorităţile locale şi asociaţiile de proprietari 
(ceilalţi cofinanţatori potrivit legii) îşi achită 
obligaţiile. 
 
Sursa: Diminuarea cu 50% a cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile ale ordonatorilor 
principali de credite pe anul 2012 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

56 Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
a) Achiziţii de imobile 
5101710101 Constructii 

Propuneri 2012....6.858 mii lei 
 
Dep.Antal István UDMR 
Dep.Erdei Dolóczki István UDMR 
Dep.Edler András UDMR 
 

Suma solicitată, necesară funcţionării în 
condiţii optime a activităţii de cadastru în 
judeţul Harghita, este destinată achiziţionării 
unor imobile pentru sedii, cum urmează: 
1. Sediu BCPI Odorheiu Secuiesc...2.268 mii 

lei 
2. Sediu OCPI Harghita şi BCPI Miercurea 

Ciuc.........4.590 mii lei 
Sursa de finanţare: Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

57 Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
5001510113 Transferuri 

5001510113 Transferuri pentru 
lucrările de cadastru 
imobiliar....10.300 mii lei 
 

Suplimentarea cu 300 mii lei este necesară 
judeţului Harghita în vederea finanţării 
lucrărilor de cadastru imobiliar. 
Sursa de finanţare: 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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pentru lucrările de cadastru 
imobiliar....10.000 mii lei 

Dep.Antal István UDMR 
Dep.Erdei Dolóczki István UDMR 
Dep.Edler András UDMR 
 

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

58 Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
5001510203 Subprogramul 
pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local 
clasate......450.000 mii lei 

5001510203 Subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate......454.059 mii 
lei 
 
Dep.Antal István UDMR 
Dep.Erdei Dolóczki István UDMR 
Dep.Edler András UDMR 
 

Suplimentarea cu 4.059 mii lei a bugetului 
MDRT este necesară acoperirii cheltuielilor  
legate de drumurile de interes local clasate  în 
judeţul Harghita. 
Sursa de finanţare: Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

59 Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
5001510221 Transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 
....150.000 mii lei 
 

5001510221 Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism ....150.500 mii lei 
 
Dep.Antal István UDMR 
Dep.Erdei Dolóczki István UDMR 
Dep.Edler András UDMR 
 

Suma suplimentară de 500 mii lei este necesară 
realizării unor obiective de investiţii în turism 
în judeţul Harghita. 
 
Sursa de finanţare: Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

60 Anexa 03/15/02  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
capitol 7001 /grupa 
51/Titlul VI / articol 02 
/alineat 04 - Programul 
pentru constructii de 
locuinte şi săli de sport 
 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma de 
2200 mii lei. 
 
Dep. Cezar Preda- PDL  
 

Se solicită această sumă pentru constructie sala 
de sport, comuna Grebanu, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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61 Anexa 03/15/02  

Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
capitol 7001 /grupa 
51/Titlul VI / articol 02 
/alineat 04 - Programul 
pentru constructii de 
locuinte şi săli de sport 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma de 
2200 mii lei. 
 
Dep. Cezar Preda- PDL  
  

Se solicită această sumă pentru constructie sala 
de sport, comuna Luciu, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

62 Anexa 03/15/02  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
capitol 7001 /grupa 
51/Titlul VI / articol 02 
/alineat 04 - Programul 
pentru constructii de 
locuinte şi săli de sport 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului -  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma de 
2200 mii lei. 
 
Dep. Cezar Preda- PDL  
 

Se solicită această sumă pentru constructie sala 
de sport, comuna Maracineni, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

63 Anexa 03/15/02  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
capitol 7001 /grupa 
51/Titlul VI / articol 02 
/alineat 04 - Programul 
pentru constructii de 
locuinte şi săli de sport 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului - 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport cu suma de 
2200 mii lei.  
 
Dep. Cezar Preda- PDL  
 

Se solicită această sumă pentru constructie sala 
de sport, comuna Vadu Pasii, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

64 Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului – 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Suharău, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Nu sunt susţinute pentru că alocarea 
de fonduri suplimentare implică creşterea 
deficitului bugetar. 
 

65 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Hudeşti, judeţul Botoşani cu suma de 
200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

66 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Păltiniş, judeţul Botoşani cu suma de 
200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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67 Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Viişoara, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

68 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Mileanca, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

69 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Havârna, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

 Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

70 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Vorniceni, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

71 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Cordăreni, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

72 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
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51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Ştiubieni, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

creşterea deficitului bugetar. 

73 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Pietruire drumuri 
săteşti”, comuna Ripiceni, judeţul 
Botoşani cu suma de 150 mii lei. 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

74 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Pietruire drumuri 
săteşti”, comuna Ungureni, judeţul 
Botoşani cu suma de 300 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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interes local 
 

75 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Pietruire drumuri 
săteşti”, comuna Truşeşti, judeţul 
Botoşani cu suma de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

76 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “ Pietruire drumuri 
săteşti”, comuna Manoleasa, judeţul 
Botoşani cu suma de 250 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

77 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Pietruire drumuri 
săteşti”, comuna Adăşeni, judeţul 
Botoşani cu suma de 250 mii lei 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

78 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Pietruire drumuri 
săteşti”, comuna Avrămeni, judeţul 
Botoşani cu suma de 250 mii lei. 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

79 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Pietruire drumuri 
săteşti”, comuna Mitoc, judeţul 
Botoşani cu suma de 100 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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80 Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Copălău, judeţul Botoşani cu suma 
de 250 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

81 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Nicşeni, judeţul Botoşani cu suma de 
100 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

82 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Vlăsineşti, judeţul Botoşani cu suma 
de 250 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

83 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Conceşti, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

84 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Vârful Câmpului, judeţul Botoşani 
cu suma de 250 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

85 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
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51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani cu 
suma de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

creşterea deficitului bugetar. 

86 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Coţuşca, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

87 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Drăguşeni, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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interes local 
 

88 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Santa Mare, judeţul Botoşani cu 
suma de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

89 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Româneşti, judeţul Botoşani cu suma 
de 200 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

90 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Dobârceni, judeţul Botoşani cu suma 
de 100 mii lei 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

91 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Durneşti, judeţul Botoşani cu suma 
de 100 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

92 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Dângeni, judeţul Botoşani cu suma 
de 150 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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93 Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Întreţinere şi 
pietruire drumuri săteşti”, comuna 
Mihălăşeni, judeţul Botoşani cu 
suma de 150 mii lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

94 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare prin 
împietruire drum sătesc DS 403(493 
m)”, comuna Vârful Câmpului, 
judeţul Botoşani cu suma de 800 mii 
lei 
 
Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

95 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Realizarea uni 
sistem integrat de alimentare cu apă 
şi canalizare”, comuna Vlăsineşti, 
judeţul Botoşani cu suma de 4 176 
mii lei 
 

Investiţie nouă 
Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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potabile şi a apei uzate B  
 

Sen.Liviu Câmpanu Grup Progresist 
 

96 Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “ Amenajare 
şanţuri pentru evacuarea apelor 
pluviale ”, comuna Valea Dragului, 
judeţul Giurgiu cu suma de  680 mii 
lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Zona inundabilă.  
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

97 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Sistem integrat de 
canalizare şi staţie de epurare a 
apei”, comuna Vedea, judeţul 
Giurgiu cu suma de  7 580 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

98 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate A 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Alimentare cu 
apă”, comuna Hotarele, judeţul 
Giurgiu cu suma de   5 117 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 
 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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99 Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 16 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Construcţie Bază 
Sportivă”, comuna Hotarele, judeţul 
Giurgiu cu suma de   80 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

100 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Asfaltare drumuri 
comunale”, comuna Hotarele, judeţul 
Giurgiu cu suma de   410 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 
 

Drumurile săteşti sunt din pământ şi necesită 
viabilizare prin pietruire. 
Pe aceste drumuri este practic imposibil să se 
circule cu căruţa în anotimpurile de toamnă, 
iarnă, primăvară, dar cu atât mai mult nu se 
poate vorbi de intervenţia pompierilor sau a 
salvării. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

101 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Canalizare ape 
uzate menajere cu staţie de epurare”, 
comuna Hotarele, judeţul Giurgiu cu 
suma de  10 250 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

102 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
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Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate A 

pentru obiectivul “Alimentare cu 
apă, canalizare şi staţie epurare”, 
comuna Găujani, judeţul Giurgiu cu 
suma de 1. 000 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

103 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 16 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Bază Sportivă 
Multifuncţională Tip II”, comuna 
Găujani, judeţul Giurgiu cu suma de 
400 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

104 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 16 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Reabilitare Sală 
Sport la şcoala Găujani”, comuna 
Găujani, judeţul Giurgiu cu suma de 
200 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

105 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “ Extindere reţea 
alimentare cu apă”, comuna Vărăşti, 
judeţul Giurgiu cu suma de 2 000 mii 
lei. 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Art. 02/alin. 20 – 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

106 Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 
51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 21 – obiective 
de investiţii în turism  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Amenajare turism 
şi agrement balta Dobreni”, comuna 
Vărăşti, judeţul Giurgiu cu suma de 
200 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie în derulare. Necesitatea creării 
condiţiilor de agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

107 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Reţele de 
canalizare şi staţie de epurare a 
apei”, comuna Comana, judeţul 
Giurgiu cu suma de 2 000 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie în derulare. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

108 Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate B 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Reţele de 
canalizare şi staţie de epurare a 
apei”, comuna Malu, judeţul Giurgiu 
cu suma de 8 907 mii lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie nouă. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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109 Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate B 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Giurgiu 
pentru obiectivul “Sistem integrat de 
alimentare cu apă, sistem de 
canalizare şi staţie de epurare a 
apelor uzate”, comuna Colibaşi, 
judeţul Giurgiu cu suma de 200 mii 
lei. 
 
Sen. Cezar Măgureanu Grup 
Progresist 
 

Investiţie nouă. 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

110 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Anexa 3 / 15 / 02 
 
 

Suplimentare cu suma de 950.000 lei 
a bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru 
construirea reţelelor de canalizare 
pentru ape pluviale în cartierele: 
Stadion, Centru şi Bodea din 
Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc. 
 
Sen.Fodoreanu Sorin PDL 

În prezent se află în implementare în aceste 
cartiere un proiect de reabilitare urbană finanţat 
prin POR – Axa prioritară 1, în valoare de 5,3 
milioane Euro şi mai având până la termenul de 
finalizare maximum 20 de luni.  
Deoarece pe zonele de implementare a acestui 
proiect municipiul nu are reţele de canalizare 
pentru ape pluviale, iar reglementările în 
vigoare nu permit colectarea în comun a apelor 
pluviale cu cele menajere, este imperios 
necesar ca pe aceste zone să se realizeze 
această investiţie în regim de urgenţă. Aceasta 
deoarece, conform contractelor de finanţare 
încheiate pe fonduri structurale, este interzisă 
orice intervenţie la lucrările realizate prin acest 
program pe o perioadă de 5 ani. 
Un motiv în plus îl constituie şi faptul că 
datorită configuraţiei reliefului, străzile laterale 
colectează apa pluvială de pe versanţi şi o duc 
pe carosabilul din zonele de implementare a 
proiectului de reabilitare urbană, îngreunând 
foarte mult lucrările. 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Estimăm parametrii investiţiei la o lungime de 
cca 4 km, valoarea  totală de 950.000 lei, 
incluzând TVA-ul. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

111 
Anexa 7 – Echilibrare 
bugete locale – obiective de 
interes local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se introduce o nouă poziţie, 411 cu 
suma de 24.000 mii lei pentru 
finanţarea lucrărilor la obiectivul 
“Amenajare Peisagistică Lacul 
Morii”, Municipiul Bucureşti 
 
Dep. Pieptea Cornel PNL 
Grupurile Parlamentare ale PNL, 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Suma este necesară pentru finalizarea lucrărilor 
la „Amenajare Peisagistică Lacul Morii”. 
Conform studiilor de fezabilitate şi de 
oportunitate Zona Lacul Morii prezintă un 
potenţial turistic şi de agrement deosebit. 
Având în vedere că la nivelul Sectorului 6 nu 
există amenajate astfel de locuri de agrement 
este necesară asigurarea imediată a finanţării 
acestui obiectiv de investiţii. 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu 50% a cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile ale ordonatorilor principali de 
credite pe anul 2012 
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

112 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
5001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 05 - 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
Anexa nr.03/15/02 capitol 5001 
/grupa 51/Titlul VI / articol 02 
/alineat 05 - Finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism, 
cu suma de 150 mii lei. 

 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru realizare PUG 
com. Breaza, jud. Buzău  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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113 Ministerul Dezvoltarii 

Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
7001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 20 - 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 200 mii lei.  
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru extindere reţea 
apă, comuna Breaza, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

114 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
7001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 20 - 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor 
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 350 mii lei. 

 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru amenajare foraj 
apa, comuna Largu, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 

Guvernului. 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

115 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 200 mii lei.  

Se solicită această sumă pentru extindere retea 
electrica, sat Capatanesti, comuna Maracineni, 
jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

116 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
7001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 20 - 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor  
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 150 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru extindere retea 
apa, sat Costomiru, comuna Pardoşi, jud.Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

117 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
5001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 05 - 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor locale 

Se solicită această sumă pentru realizare PUG 
com. Pănătău, jud. Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism 
 

de urbanism, cu suma de 110 mii 
lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

118 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
7001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 20 - 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor  
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 60 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru construire foraj 
de apa, com. Podgoria, jud. Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

119 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
7001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 20 - 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor  
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 480 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru infiintare sistem 
alimentare cu apa potabila Nişcov – Cârlomăneşti – 
Mierea, com. Verneşti, jud.Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

120 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
7001 /grupa 51/Titlul VI / 
articol 02 /alineat 20 - 
Subprogramul privind 
alimentarea cu apa a satelor  
 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 400 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru extindere sistem 
de alimentare cu apa Focsănei-Stănceşti-Scurteşti, 
com. Vadu Paşii, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

121 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15/02 capitol 
7001 /grupa 51/Titlul VI / 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului - 
cu suma de 1000 mii lei. 
 

Se solicită această sumă pentru reabilitare si 
extindere sala de sport, com. Pogoanele, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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articol 02 /alineat 04 - 
Programul pentru constructii 
de locuinte şi săli de sport  
 

Dep.Cezar Preda PDL  
 

122 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 5000 mii lei . 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

 

Se solicită această sumă pentru constructie Pod 
com. Vadu Paşii, jud.Buzau  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

123 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 200 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru finalizare punte 
auto Zărneşti - Slănic Vlădeni, com. Cernăteşti, jud. 
Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

124 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 200 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru finalizare punte 
auto Aldeni-Manasia, com. Cernăteşti, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

125 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 700 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru finalizare punte 
auto Aldeni, com. Cernăteşti, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

126 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 100 mii lei.  
 

Se solicită această sumă pentru asfaltare DC 25 – 
600 m, com. Largu, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 
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Dep.Cezar Preda PDL  
 

 

127 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 210 mii lei. 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru modernizare DC 
182, com. Odăile, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

128 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 700 mii lei.  
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru proiectare drum 
comunal DC 148, com.Podgoria, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

129 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 300 mii lei . 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru asfaltare străzi 
sat Săhăteni, com. Săhăteni, jud. Buzau. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

130 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului 
Anexa nr.03/15 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi Turismului 
cu suma de 120 mii lei . 
 
Dep.Cezar Preda PDL  
 

Se solicită această sumă pentru reabilitare DC 
60, com. Ziduri, jud. Buzau 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului  
 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 

131 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 

Anexa 3/15 

Se propune modificarea Anexei 3/15 
astfel: 

 

„Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu 20.000 mii lei  in 
vederea dezvoltarii si modernizarii 

Statiunea Cavnic, care se afla in Muntii 
Gutaiului, devine, mai ales in ultima vreme, 
una din statiunile montane cele mai frecventate 
de turistii romani si straini atat in perioada 
iernii, cat si vara, pentru posibilitatile de 
petrecere a timpului liber. Modernizarea 
partilor de schi din zona ar putea mari, pe 
perioada sezonului rece, numarul turistilor si ar 

Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri 
suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar. 



39 
 

0 1 2 3 4 
domeniului schiabil Cavnic din 
Maramures. ”  

 

Initiator: 

Senator PSD Marius Sorin Bota 

 

 

putea totodata, introduce statiunea intr-un 
circuit de sezon care sa se adreseze in special 
iubitorilor de schi. Dezvoltarea domeniului 
schiabil din zona ar fideliza tursitii care sunt 
oricum atrasi de aceasta parte a Romaniei, si le-
ar oferi o alternativa viabila care ar putea 
concura cu statiunile de pe Valea Prahovei, 
statiuni pentru care turistii romani incep sa-si 
piarda interesul. Modernizarea domeniului 
schiabil de la Cavnic ar valorifica deci 
potentialul existent aici. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 

 
 


