
1 
 

 

 

Bucureşti, 16 decembrie 2014 
PL-X 572/2014 

 

  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                             SENAT 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                  Comisia pentru drepturile omului, 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                        culte şi minorităţi 

 Nr. 4c-5/695/16 decembrie 2014                                                                       Nr. XXVI/313/16 decembrie 2014 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, de Birourile permanente ale celor două Camere, cu proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2015, înregistrat cu nr. PL-X 572 din 13 decembrie 2014, respectiv nr. L743 din 13 decembrie 2014.  
  Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în ziua de 16 decembrie 2014, orele 11,00.  
  La lucrările comisiilor au participat: de la Ministerul Justiţiei, domnul secretar de stat Liviu Stancu,  domnul secretar de stat 
Alin Antochi şi domnul Claudiu Cătălin Bejan, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;  de la Secretariatul 
General al Guvernului, domnul secretar de stat Andrei Rizoiu şi domnul Marin Popescu, director general economic administrativ; de la 

elena.zorila
Original
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Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală Programare Bugetară, doamna consilier superior Raluca Gabriela Antonescu, doamna 
consilier Cristina Maxim şi doamna consilier Tanţi Colcer, care au prezentat concluziile şi propunerile asupra bugetelor proprii.  

În urma examinării şi dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015, membrii comisiilor au hotărât: 
- Aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de Guvern, la bugetul Ministerului Justiţiei – Anexa 3/17, cu un 

amendament respins, prezentat în Anexa 2; 
- Aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de Guvern, la bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării – Anexa 3/42; 
- Aviz favorabil, cu majoritate de voturi, la bugetul Secretariatului General al Guvernului – Anexa 3/13/02, cu un amendament 

admis, prezentat în Anexa 1, şi amendamente respinse, prezentate în Anexa 2. 
  
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

           PREŞEDINTE,                                                  PREŞEDINTE,  

  
            Nicolae PĂUN                 Rozalia Ibolya BIRÓ                         
              

 
 
 
 
Întocmit: 

Consilier parlamentar Onesia Babeş 
 
Consilier parlamentar Elena Zorilă 
 
Consilier parlamentar coordonator Stela Gheorghe 
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ANEXA  1 

AMENDAMENT ADMIS 

 

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1. Secretariatul General al Guvernului  
 
Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001, grupa 59, art.12  
“Susţinerea cultelor 
 

Se propune majorarea sumei alocate la Anexa 
3/13/02, art.12, pentru “Susţinerea cultelor”, de 
la suma de 6.298 mii lei la suma de 10.000 
mii lei. 

Autor:  
Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor                                                     
Comisia pentru drepturile omului,culte şi 
minorităţi a Senatului 

                                        

Majorarea bugetului Secretariatului de stat 
pentru culte este necesară în vederea 
continuării şi finalizării lucrărilor urgente la 
bisericile incepute, în vederea prevenirii 
deteriorării acestora, precum şi pentru 
remunerarea preoţilor necesari pentru cele 
700 parohii ortodoxe care asigură asistenţa 
religioasă pentru românii din străinătate – 
numărul actual fiind total insuficient, precum 
şi pentru suplimentarea numărului de posturi 
la pesonalul clerical şi neclerical din cele 3 
episcopii ortodoxe şi 1 episcopie greco-
catolică nou înfiinţate (care nu au fost 
bugetate la înfiinţare), pentru a se asigura 
măcar 30% din bugetul alocat cultelor pe anul 
precedent. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
primului ministru;  
Redistribuirea unor sume alocate la bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
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ANEXA  2 

AMENDAMENTE  RESPINSE  

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1.  Ministerul Justitiei 

Anexa nr. 3/17/56 
Capitolul  61.08 : Ordine publică și 
siguranță națională 

Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 

Programul’’Consolidarea sistemului 
penitenciar’’ 
 

Se propune suplimentarea bugetului  cu suma 
de 22500 mii lei pentru construcţia unui nou 
penitenciar în afara municipiului Timişoara.  

Autori :  
Vasile Blaga,senator PDL 
Cornel Sămărtinean, deputat PDL 
Alin Popoviciu,deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru mutarea 
şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara.  
 
Sursa de finanţare:   
majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
impozitelor  şi taxelor restante şi 
actuale stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Nu s-a indicat 
concret sursa de 
finanţare.  

2.  Anexa 3/13/02a Secretariatul General 
al Guvernului 
 
Propuneri 2015 
Cheltuieli total....98.473 mii lei 
 
b) Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi de combatere a 
intoleranţei 

Propunem suplimentarea sumei alocate cu 
536 mii lei 
 
Propuneri 2015 
Cheltuieli total ....99.009 mii lei 
b) Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi de combatere a intoleranţei 
Propuneri 2015........4.036 mii lei 
Autor: Grupurile parlamentare ale UDMR 

Propunerea reprezintă majorarea 
sumei cu 3%, deşi aceasta nu 
acoperă necesarul de finanţare 
(pentru anul 2015 estimarea din 
Legea bugetului de stat indica o 
creştere de 6,3%)  
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 

Nu se poate susţine 
din sursa de 
finanţare indicată. 
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Propuneri 2015........3.500 mii lei Erdei D. István deputat UDMR 
Végh Alexandru senator UDMR 
 

5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

3.  Suma se introduce la Secretariatul de 
Stat al Guvernului  
Anexa 3/13/01 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 Cheltuieli 
curente 
 

Alocarea sumei de 5 milioane lei pentru 
Mitropolia Ortodoxa Romana a Germaniei, 
Europei Centrale si de Nord 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea parohiilor care fac 
parte din Mitropolia Ortodoxa 
Romana a Germaniei, Europei 
Centrale si de Nord 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

Pentru susţinerea 
cultelor s-a adoptat, 
de către comisiile 
reunite, majorarea 
sumei de la 6.298 
mii lei la 10.000 mii 
lei, prin 
amendamentul 
prezentat în  
Anexa 1. 
 
Motivarea este 
aceeaşi pentru 
amendamentele de 
la nr.crt. 3  la 
nr.crt.454. 

4.  Suma se introduce la Secretariatul de 
Stat al Guvernului  
Anexa 3/13/01 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 Cheltuieli 
curente 
 

Alocarea sumei de 20 milioane lei pentru 
Mitropolia Ortodoxa Romana a Europei 
Occidentale. 
Autorul amendamentului : 
 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea parohiilor care fac 
parte din Mitropolia Ortodoxa 
Romana a Europei Occidentale 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului
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5.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Alocarea sumei de 200 mii lei pentru 
Mănăstirea "Acoperământul Maicii 
Domnului" Namur, Belgia 
  
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Mănăstirii ortodoxe 
romane "Acoperământul Maicii 
Domnului" din Namur, Belgia 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

 

6.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
Schitul Lacu din Muntele Athos 
  
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Schitului Lacu din 
Muntele Athos 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

 

7.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Alocarea sumei de 1 milion lei pentru 
Schitul Prodromul din Muntele Athos 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Schitului 
Prodromul din Muntele Athos 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

 

8.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
Parohiea Ortodoxa Romana din Valdemoro, 
Spania 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai 
Neafiliat politic 
 

Suma este pentru finanţarea 
construcției bisericii ortodoxe 
romanesti din Valdemoro, 
Spania. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 
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9.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
din Manastirea Sihastria, judetul Neamt 
  
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Manastirii 
Sihastria, judetul Neamt. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

 

10.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Propun alocarea sumei de 10 milioane lei 
Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din 
Romania 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 
 
 
 
 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea bisericilor 
apartinand  Uniuniia Bisericilor 
Crestine Baptiste de limba 
romana care isi desfasoara 
activitatea in Uniunea 
Europeana. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

 

11.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Propun alocarea sumei de 10 milioane lei 
Biserica Crestina Adventista  
de Ziua a Saptea 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 
 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea lacaselor de cult si 
adunarilor care fac parte din 
Biserica Crestina Adventista  
de ziua a Saptea care isi 
desfasoara activitatea in Uniunea 
Europeana. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
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dispoziția Guvernului 

12.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Propun alocarea sumei de 10 milioane lei 
pentru Uniunea Penticostală - Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din România 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 
 
 
 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea bisericilor Uniunii 
Penticostală - Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din 
România care isi desfasoara 
activitatea in Uniunea 
Europeana. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

 

13.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura Recreere si 
Religie/grupa/Titlul 01 - Cheltuieli 
curente 

Alocarea sumei de 1 milion lei pentru 
Biserica Ortodoxa Romana 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic  
 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea parohiilor ortodoxe 
romane sau unde se slujeste in 
limba romana din Cipru, 
Bulgaria, Serbia si Grecia 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului 

 

14.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR”  

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unitătile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Schimbarea la faţă”, 
Strada Domnească, Galaţi – suma de 100.000 
lei 
 
Autorul amendamentului: 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 

Sursa de finanţare: fondul de 
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 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

rezerva aflat la dispoziţia 
guvernului. 

15.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii „Schimbarea la faţă”, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 36, Constanţa – 
suma de 100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale  

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

 

16.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea bisericii “Buna 
Vestire”, str. Calea Călăraşilor nr. 3, Brăila – 
suma de 100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale  
 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

 

17.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfântul Nicolae” , str. 
Păcii nr.1, Sulina, judetul Tulcea – suma de 
100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
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18.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii "Buna Vestire", str. 
Buna Vestire nr. 2, Tulcea - suma de 100.000 
lei 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 
 

 

19.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii "Sfânta Treime", str. 
George Baritiu nr. 12, Braşov – suma de 
100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 

 

20.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Izvorul Tămăduirii”, 
str. Teilor, Calafat, judeţul Dolj – suma 
de100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 
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21.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, str. 
Mircea cel Bătrân nr. 12, Giurgiu – suma de 
100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

 

22.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfintii Apostoli Petru si 
Pavel”, str. Aurel Vlaicu nr. 74, Brasov – 
suma de 100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale  

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 

 

23.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii din Comuna Vedea, 
Judet Giurgiu – suma de 100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
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24.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii „Buna Vestire” din 
Ploiesti, str. Plevnei nr. 2, Judet Prahova – 
suma de 100.000 lei 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Dragos Gabriel ZISOPOL 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

 

25.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel : 
Construirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene  din  
Oraşul Timișoara, judeţul Timiș –  suma de 
200 mii lei 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al minorităților naționale  
 

Necesitate urgentă de sume pentru 
continuarea lucrărilor la 
construirea acoperișului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană din 
Timișoara.  

 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 

 

26.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel : 
Finalizarea construirii Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene din comuna Mașloc, sat Remetea 
Mică, Judetul Timiș – cu suma de 100 mii lei 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al minorităților naționale  
 

Necesitate urgentă de sume pentru 
continuarea lucrărilor la 
construirea acoperișului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană din 
Timișoara.  

 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 
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27.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel: 
Reabilitarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 
satul Soca, comuna Banloc, judetul Timiș – 
cu suma de 50 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Necesitate urgentă de sume pentru 
continuarea lucrărilor la 
construirea acoperișului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană din 
Timișoara.  

 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 

 

28.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel: 
Construirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 
orașul Sânnicolau Mare, Județul Timiș – cu 
suma de 100 mii lei 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al minorităților naționale  
 

Necesitate urgentă de sume pentru 
continuarea lucrărilor la 
construirea acoperișului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană din 
Timișoara.  

 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 

 

29.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel: 
Reabilitarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene din 
comuna Dragomirești, judetul Timiș – cu 
suma de 50 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al minorităților naționale  

Necesitate urgentă de sume pentru 
continuarea lucrărilor la 
construirea acoperișului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană din 
Timișoara.  

 
Sursa de finanțare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 
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30.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Romano-Catolică 
din satul Butin, comuna Gătaia, Jud. Timiş . 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

31.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Evanghelică 
Luterană din satul Butin, comuna Gătaia, Jud. 
Timiş . 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

32.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Evanghelică 
Luterană din oraşul Nădlac,  Jud. Arad. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
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Secretariatului General al 
Guvernului 
 

33.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Romano-Catolică 
din oraşul Nădlac,  Jud. Arad. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

34.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Penticostală din 
oraşul Nădlac,  Jud. Arad. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

35.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru finalizarea construcţiei la Centrul de 
conferinţe al Bisericii Penticostale din satul 
Sacalasau Nou, comuna Derna,  Jud. Bihor. 
 

Finalizarea construcţiei  este 
necesară pentru a evita 
degradarea acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
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Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Secretariatului General al 
Guvernului 
 

36.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Romano-Catolică 
din satul Budoi, comuna Popeşti, Jud. Bihor. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

37.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Romano-Catolică 
din oraşul Aleşd, Jud. Bihor. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

38.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Romano-Catolică 
din satul Şerani, comuna Borod, Jud. Bihor. 
 
Autorul amendamentului: 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
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Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

39.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Episcopia Romano-
Catolică din Municipiul Oradea, Jud. Bihor. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
 
 
 
 

40.   Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 – 
„ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei, 
pentru reparaţii la Biserica Romano-Catolică 
din satul Huta Certeze, comuna Certeze, Jud. 
Satu Mare. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Merka Adrian Miroslav 
Grupul parlamentar al minorităților naționale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că este 
un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare din 
comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
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41.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel : 
300 mii lei pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la Mănăstirea de Maici 
Vovidenia –“Ivirea Icoanei Maicii 
Domnului din Cazan”, localitatea Slava 
Rusa, jud. Tulcea 
 
Autor:  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităților Naționale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
constructie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 

 

42.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel : 
200 mii lei, pentru continuarea lucrărilor de 
reparaţie şi consolidare  la Biserica Uspenia 
cu hramul “ Adormirea Maicii  
Domnului“, localitatea Slava Rusă, jud. 
Tulcea 
 
Autor:  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităților Naționale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 

 

43.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel : 
15 mii lei, pentru lucrările de reparaţie  la 
Biserica de rit vechi cu hramul  “ Sfântul 
Ioan Teologul” din localitatea 2 Mai, judeţul 
Constanţa 
 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reparaţie, lucrări 
nefinalizate din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 
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Autor:  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităților Naționale 

44.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel : 
10 mii lei, pentru continuarea lucrărilor de 
reparaţie  la Biserica de rit vechi cu hramul  
“Sfiinţii Voievozi” din localitatea Roman, 
judeţul Neamţ 
 
 
Autor:  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităților Naționale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 

 

45.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe 
anul 2015 pentru unitățile de cult, astfel : 
80 mii lei, pentru continuarea lucrărilor de 
reparaţie  la Biserica de rit vechi cu hramul  
“Sf. Cuviosul Serghie” localitatea Climăuţi, 
judeţul Suceava 
 
Autor:  
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al Minorităților Naționale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului. 
 

 

46.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12, cu suma de 150 mii lei necesara 
termoficarii bisericii „Catedrala Pogorarea Sf 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuielile de termoficare. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
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Duh”, orasul Onesti, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
150 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva.  
 

47.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12, cu suma de 40 mii lei 
necesara finalizarii constructiei bisericii 
„Parohia Sf Imp Constantin si Elena”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate din 
lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
40 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 

 

48.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12, cu suma de 256423 lei necesara 
desfiintarii pridvorului si extinderii bisericii si 
monumentului istoric „Parohia Sf Nicolae”, 
orasul Onesti, judetul Bacau 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de extindere a bisericii 
si monumentului istoric. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 

 



21 
 

 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
 

6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
256423 lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 

49.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 50 mii lei necesara 
constructiei unei fresce pentru  biserica 
„Parohia Mal – Nasterea Maicii Domnului”, 
orasul Onesti, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare constructiei 
unei fresce. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
50 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 

 

50.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 15 mii lei necesara 
constructiei unei lucrari de protectie(50 metri 
liniari) a bisericii „Parohia Crucea de Piatra – 
Sf Dimitrie Izvoratorul de mir”, orasul Onesti, 
judetul Bacau 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de constructie a unei 
lucrari de protectie. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 

 



22 
 

Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 

51.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 30 mii lei necesara pentru 
construirea unui pavaj de 300 mp pentru 
biserica „Parohia Slobozia – Sf Nicolae”, 
orasul Onesti, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de constructie a unui 
pavaj. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
30 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 

 

52.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara 
termoficarii bisericii „Capela Sf Pantelimon”, 
din incinta spitalului municipal Onesti, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare termoficarii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
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Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 

53.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 15 mii lei necesara construirii 
unei fresce pentru biserica „Sfânta Maria 
Magdalena”, orasul Onesti, judetul Bacau 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare construirii 
unei fresce. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 

 

54.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 60 mii lei necesara renovarii 
si modernizarii complexului muzeal de arta si 
cultura religioasa Borzesti – biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, oras Onesti, 
judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare renovarii si 
modernizarii complexului 
muzeal de arta si cultura 
religioasa Borzesti. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
60 mii lei si suplimentarea cap 
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6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 

55.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara 
constructiei unei picturi bisericesti pentru 
biserica „Parohia Balaneasa – Izvorul 
Tamaduirii”, comuna Livezi,  judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare constructiei 
unei picturi bisericesti. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 

 

56.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara construirii 
unei fresce pentru 
 biserica „Parohia Prajoaia – Sfantul Petru si 
Pavel si Ovidenia”, comuna Livezi,  judetul 
Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare construirii 
unei fresce. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respective 
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57.  Secretariatul General al Guvernului 

Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara pentru 
pictura si stranii -Biserica Scariga – „Sf 
Cuvioasa Parascheva” din comuna Livezi,  
judetul Bacau 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare pentru pictura 
si stranii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectivă 
 

 

58.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 50 mii lei necesara pentru 
efectuarea lucrarilor de subzidire a  bisericii „ 
Orsa Mare – Adormirea Maicii Domnului”, 
din comuna Livezi,  judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare pentru 
efectuarea lucrarilor de 
subzidire. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
50 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
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59.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 30 mii lei necesara zidirii 
bisericii noi proprriu-zise, respectiv biserica 
„Parohia Livezi -Sf Gheorghe”, comuna 
Livezi, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare zidirii 
bisericii noi proprriu-zise 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
30 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectivă 

 

60.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor  

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara finalizarii 
lucrarilor de ridicare a capelei  bisericii 
„Parohia Paltinata – Biserica Sf Imparati 
Constantin si Elena”, comuna Gura Vaii,  
judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare finalizarii 
lucrarilor de ridicare a capelei  
bisericii „Parohia Paltinata – 
Biserica Sf Imparati Constantin 
si Elena” 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 

 

61.  Secretariatul General al Guvernului Se propune suplimentare bugetului Se solicită admiterea  
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Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 15 mii lei necesara finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   biserica „Parohia 
Dumbrava - Sf Arh Mihail si Gravril”, 
comuna Gura Vaii,  judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

amendamentului pentru 
cheltuieli necesare finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   
biserica „Parohia Dumbrava - Sf 
Arh Mihail si Gravril”. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 

62.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 15 mii lei necesara finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   biserica „Parohia 
Dumbrava - Sf Nicolae”, comuna Gura Vaii,  
judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
consolidare  constructii incepute 
si sistate din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respective 
 

 

63.  Secretariatul General al Guvernului Se propune suplimentare bugetului Se solicită adoptarea  
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Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 15 mii lei necesara finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   biserica „Parohia 
Patrascani – Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Gura Vaii,  judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate din 
lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 

64.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 25 mii lei necesara 
achizitionarii mobilierului bisericesc, straiilor 
si refacerii dusumelei bisericii „Parohia 
Helegiu – Biserica Sf Gheorghe”, comuna 
Helegiu, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare achizitionarii 
mobilierului bisericesc, straiilor 
si refacerii dusumelei bisericii. 
 
Sursa de finanţare: 
anexa3/13/02, capitolul 5001, 
titlul 10. 

 

65.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
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titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 25 mii lei necesara 
achizitionarii mobilierului bisericesc si 
refacerii casei parohiale a bisericii „Parohia 
Bratila 1 – Biserica Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Helegiu, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

cheltuieli necesare achizitionarii 
mobilierului bisericesc si 
refacerii casei parohiale 
 
Sursa de finanţare: 
anexa3/13/02, capitolul 5001, 
titlul 10. 

66.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara 
constructiei pardoselii bisericii 
 „Parohia Bratila 2 – Biserica Sf Nicolae”, 
comuna Helegiu, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare constructiei 
pardoselii bisericesti. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 

 

67.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara lucrarilor 
de izolare termica a bisericii „Parohia Bratila 
3 – Biserica „Sf Voievozi Razesti”, comuna 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare lucrarilor de 
izolare termica a bisericii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
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Helegiu, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 

68.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 26 mii lei necesara realizarii 
picturii de catapeteasma a bisericii „Parohia 
Dragugesti – Biserica Sf Nicolae”, comuna 
Helegiu, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare realizarii 
picturii de catapeteasma. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
26 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 

 

69.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara 
achizitionarii de tamplarie, geamuri si usi 
pentru biserica „Parohia Deleni – Biserica 
Adormirea Maicii Domnului”, comuna 
Helegiu, judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare achizitionarii 
de tamplarie, geamuri si usi. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
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Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 

70.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ 
titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 59/ titlul X/ art. 
12,  cu suma de 20 mii lei necesara inlocuirii 
catapeteasmei biserii „Parohia Filipesti – 
Sfintii Voievozi Mihail si Gavril”, comuna 
Filipesti, 
judetul Bacau 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare inlocuirii 
catapeteasmei bisericesti. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 

 

71.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Din suma prevăzută se aloca suma de 30 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului: 
Finalizare construcție Biserica Adormirea 
Maicii Domnului din localitatea Scorțaru 
Nou, judeţul Brăila 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat Vasile Varga  
Deputat Alexandru Nazare 
Grup parlamentar PNL 

Construcția Bisericii a început în 
anul 2012, cu sprijin financiar 
din partea a primăriei unor 
sponsori, dar și al unor sponsori. 
Din 2013, nu mai sunt fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor deja 
începute. 
 
Sursa de finanțare: 
Susținerea cultelor programului: 
Susținerea cultelor 
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72.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Din suma prevăzută se aloca suma de 20 mii 
lei pentru finanţarea obiectivului: 
Finalizare construcție Biserica Învierea 
Domnului din localitatea Tichilești, judeţul 
Brăila 
 
Autorii amendamentului: 
 Deputat Vasile Varga  
Deputat Alexandru Nazare 
Grup  parlamentar PNL 

Construcția Bisericii a început în 
anul 2012, cu sprijin financiar 
din partea a primăriei unor 
sponsori, dar și al unor sponsori. 
Din 2014, nu mai sunt fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor deja 
începute. 
 
Sursa de finanțare: 
Susținerea cultelor programului: 
Susținerea cultelor 

 

73.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de construcție la 
Mănăstirea Izbuc, Județul Bihor  
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Costin Gheorghe 
Grup  parlamentar PNL 

Suma solicitată este necesară 
pentru finzalizarea lucrărilor de 
construcție începute în anul 2012 
la Mănăstirea Izbuc, județul 
Bihor. 
Lăcașul de cult este unul vechi și 
de referință în zonă, iar lucrările 
solicitate spre a fi finanțate se 
impun pentru a asigura 
funcționalitatea obiectivului. 
 
Sursa de finanțare: 
Din suma prevazută pentru 
susținerea cultelor în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

 

74.  Anexa nr.3/13/02  Se suplimentează bugetul  Secretariatului de Pentru realizare obiectiv  
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Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Stat pentru Culte, cu suma de 200 mii lei 
pentru realizare obiectiv „construirea unei 
capele în cimitir din comuna Grăniceri”, 
judeţul Arad 
 
Autor: 
Eusebiu-Manea PISTRU-POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Grăniceri”, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finanțare: 
Se diminuează cu suma de 200 
mii lei  
Anexa 3/13/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 
 
 

75.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Se suplimenteză bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 500 mii lei 
pentru realizare obiectiv „ Reabilitare Biserica 
Ortodoxă Grăniceri”, judeţul Arad 
 
Autor:  
Eusebiu-Manea PISTRU-POPA, deputat PDL  
Grup parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Grăniceri  
 
Sursa de finanțare: 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei  
Anexa 3/13/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 
 

 

76.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 500 mii lei 
pentru realizare obiectiv „construirea unei 
capele în cimitir din comuna Seleuș”, judeţul 
Arad 
 
Autor: 
Eusebiu-Manea PISTRU-POPA, deputat PDL 

Pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Seleuș”, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finanțare: 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei   
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Grup parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 

Anexa 3/13/5001/01  
CHELTUIELI CURENTE 
 
 

77.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Se suplimentează bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 2.812.915,00 lei 
pentru realizare obiectiv „restaurare şi 
consolidare Biserica Romano-Catolică 
comuna Buteni”, judeţul Arad 
 
 
Autor: 
Eusebiu-Manea PISTRU-POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Pentru realizare obiectiv 
„restaurare şi consolidare 
Biserica Romano-Catolică 
comuna Buteni”, judeţul Arad 
 
Sursa de finanțare: 
Se diminuează cu suma de 
2.812.915,00 lei   
Anexa 3/13/5001/01  
CHELTUIELI CURENTE 

 

78.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru culte din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, cu 
suma  de  1.000 mii lei,  necesară pentru 
continuarea lucrărilor de construire a 
Catedralei  „Sf. Vinere” Zalău, judeţul Sălaj 
 
Autor:  
Deputat PDL Bode Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Suma este necesară  pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire a Catedralei  „Sf. 
Vinere” Zalău. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 1.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 5000, 
Titlul XI, Alte cheltuieli 

 

79.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru culte din cadrul 

Suma este necesară  pentru 
construirea asezământului social 
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Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Secretariatului General al Guvernului, cu 
suma  de  100 mii lei,  necesară pentru 
construire asezământ social în Parohia 
Ortodoxă” Naşterea Maici Domnului” Iaz, 
comuna Plopiş , judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
Deputat PDL Bode Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

în Parohia Ortodoxă” Naşterea 
Maici Domnului” Iaz. 
 
Sursa de finanţare:  
se diminuează cu 100 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 5000, 
Titlul XI, Alte cheltuieli 
 

80.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 1.000 mii lei  
pentru finalizarea lucrărilor de construcţie la 
Catedrala Ortodoxă “Nașterea Domnului”, 
municipiul Suceava, jud. Suceava.  
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 

Catedrala „Nașterea Domnului” 
din Suceava este o construcție 
demarată în 1991, ce se dorește a 
fi unicat nu numai în Bucovina, 
ci și în țară şi peste hotare. 
Guvernul României a alocat 
până acum suma de 1.200 mii 
lei, restul sumelor prevenind din 
bugetul local al Municipiului 
Suceava. Valoarea totală a 
lucrărilor este de 38.500 mii lei. 
Alocarea acestei sume ar 
însemna finalizarea construcției 
și sfințirea lăcașului de cult în 
2015. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea sumelor prevăzute la 
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Anexa 3/13/01/5000/51/TITLUL 
VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
cu suma de 1.000 mii lei. 
 

81.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 400 mii lei, 
destinată consolidării şi conservării picturii 
Bisericii, pentru Parohia Fierbinţi de Jos, 
judeţul Ialomiţa.  
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 
 

Suma este necesară executarii 
reparatiilor de subzidire şi  
decopertare şi pentru pictura 
Bisericii. Cheltuielile nu pot fi 
susţinute din veniturile parohiei. 
Biserica este declarată 
monument istoric. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   400 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 

 

82.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 120 mii lei 
pentru consolidarea Bisericii Olari, pentru 
Parohia Drăgoeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară efectuării 
lucrărilor de consolidare care 
trebuie începute urgent din cauza 
infiltrarii apei prin acoperiş şi a 
apariţiei fisurilor în ziduri. 
Parohia nu  poate susţine 
cheltuielile din veniturile proprii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
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 cu   120 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 

83.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 mii lei 
necesară unor lucrări de conservare a picturii  
pentru Bisericia “Sfântul Gheorghe” , Parohia 
Dridu Snagov , judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autor: 
Tinel GHEORGHE, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica monument 
istoric ce nu pot fi suportate din 
veniturile parohiei. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   50 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 

 

84.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cusuma de 100 mii lei 
destinată consolidării şi conservării picturii 
Bisericii  Mănăstirii Dridu cu Hramul 
“Acoperământul Maicii Domnului, Sfântul 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir (biserica mare), 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 
(paraclisul)”, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica  Mănăstirii ce 
nu pot fi suportate din veniturile 
proprii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   100 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 
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Deputaţilor  
 

85.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 50 mii lei 
necesară unor lucrări de conservare a picturii 
pentru Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului”, pentru Parohia Răsimnici, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica monument 
istoric ce nu pot fi suportate din 
veniturile parohiei. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   50 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 
 
 

 

86.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de construcție la 
Catedrala Ortodoxă “Sfinții Împărați 
Constantin și Elena și Sfântul Apostol 
Andrei”, municipiul Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău. 
 
Autori: 
Cezar-Florin PREDA, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Pentru finalizarea construcției 
acesti lăcaș de cult este necesară 
suma de 5.400 mii lei și a primit 
o singură finanțare, în anul 2012, 
în sumă de 80 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   350 mii lei a sumelor 
prevăzute  la Anexa 
3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
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87.  Anexa nr.3/13/02  

Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului de 
Stat pentru Culte cu suma de 1.200 mii lei 
pentru reabilitarea Bisericii “Sfântul 
Gheorghe”, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. 
 
Autori:  
Dănuţ CULEȚU, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea - conservarea picturii 
Bisericii Sfântul Gheorghe , 
având în vedere gradul avansat 
de degradare a picturii acestei 
Biserici.  Pictura bisericii a fost 
realizată în anul 1932 de pictorul 
Nicolae Tonitza , iar în anul 
2015 se împlinesc 100 de ani de 
la punerea pietrei de temelie a 
lăcaşului de cult. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
cu suma de 1.200 mii lei. 

 

88.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susținerea cultelor 

Mitropolia Ardealului Arhiepiscopia 
Sibiului  
 
Solicit suma de 50 mii de lei pentru Serviciul 
de Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei 
Sibiului.  
 
 

Serviciul de Asistenţă Socială 
din cadrul Arhiepiscopiei Sibiul 
oferă sprijin persoanelor care 
provin din familii cu o situaţie 
economico-socială precară, tineri 
peste 18 ani care se pregătesc să 
părăsească sistemul de stat 
privind protecţia copilului, elevi 
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Autor: 
Deputat Raluca Turcan 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. 

şi studenţi cu risc de abandon 
şcolar, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice fără 
aparţinători sau cu aparţinători 
care nu îi pot îngriji. 
 
Sursa de finanţare: 
Majorarea sumelor prevăzute 
la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 
 

89.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma de 500.000 
RON 

Autor:  
Deputat PC-PLR Constantin Avram 

Se solicită această sumă pentru 
continuarea lucrărilor la 
Catedrala Ortodoxă „Pogorârea 
Sfântului Duh”, municipiul 
Oneşti, judeţul Bacău. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 

90.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma de 300.000 
RON 

Autor:  
Deputat PC-PLR Constantin Avram 
 

Se solicită această sumă pentru 
continuarea lucrărilor la 
Catedrala Ortodoxă din 
municipiul Moineşti, cartier 
Lucăceşti, judeţul Bacău. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 

91.  SECRETARIATUL GENERAL AL Suplimentarea bugetului Secretariatului Se solicită această sumă pentru  
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GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

General al Guvernului cu suma de 500.000 
RON 

Autor:  
Deputat PC-PLR Diniţă Ion 
 

reabilitarea Bisericii Metrom, 
Parohia Ortodoxă Carpaţi, 
municipiul Braşov, judeţul 
Braşov. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

92.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02 cu suma de 30.000 lei pentru 
construirea unei rampe de acces pentru 
persoane cu handicap si reabiliatrea 
grupurilor sanitare a Parohiei Cotroceni. 
Oras Bucuresti , Sector 6  
 
Autor:  
Deputat  PMP Geanta Florian Daniel  

 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei rampe de acces 
pentru persoane cu handicap 
deoarece aceasta nu exista si 
face imposibil accesul in biserica 
a oamenilor cu handicap. De 
asemenea grupurile sanitare din 
aceasta parohie nu pot fi folosite  

Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al Guvernului. 

 

93.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02  cu suma de 300.000 lei 
pentru reabilitarea Parohiei Sfanta Vineri 
Dr .Taberei Oras Bucuresti , Sector 6  
 
Autor:  
Deputat  PMP Geanta Florian Daniel  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrarilor in aceasta 
parohie. 

Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al Guvernului 
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94.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02cu suma de 200.000 lei pentru 
inceperea construirii capelei mortuare din 
Parohia Sfantul Ilie Ghencea, Oras 
Bucuresti , Sector 5  
 
Autor:  
Deputat  PMP Geanta Florian Daniel   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestei capele 
mortuare din aceasta parohie 
deoarece ea nu exista . 

Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

95.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02 cu suma de 50.000 lei pentru 
extinderea centrului social din interiorul 
Parohiei parcul Ghencea - Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavril, Oras 
Bucuresti , Sector 6  
 
Autor:  
Deputat  PMP Geanta Florian Daniel  

   

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece centru 
social din cadrul acestei parohii 
nu mai face fata solicitarilor 
actuale 

Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al Guvernului, 

 

96.  SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02  cu suma de 100.000 lei 
refacerea picturii din interiorul Parohiei 
parcul Ghencea - Sfintii Arhangheli Mihail 

Se solicită admiterea 
amendamentului pictura din 
interiorul acestei parohii este 
deteriorata. 

Sursa de finanţare: Din bugetul 
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Art.12  Susţinerea cultelor si Gavril, Oras Bucuresti , Sector 6  
 
Autor:  
Deputat  PMP Geanta Florian Daniel  

   

Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al Guvernului, 

97.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  Catedrala 
Mitropolitană Cluj, Piata Avram Iancu,  
Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Cluj Napoca, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, in vederea continuarii lucrărilor de 
placare cu mozaic 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

98.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă  ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
-  Str. Primăverii, fn, în vederea continuării 
lucrarilor de constructie, Cluj-Napoca, jud. 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

99.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, sprijin pentru construcţia 
Centrului  Misionar-Social „Sfântul 
Apostol Andrei”, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

100. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, sprijin pentru construcţia 
Căminului de Vârstnici din localitatea 
Baciu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
 începerea lucrărilor la obiectivul 
specificat, autorizat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

101. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, sprijin pentru construcţia 
Centrului  de Tineret Săcuieu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

 



46 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

102. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, sprijin pentru construcţia 
Centrului  Misionar-Social „Sfântul 
Apostol Andrei”, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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103. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  
continuarea construcţiei la Parohia 
Ortodoxă ,, Sfântul Apostol şi Evanghelist 
Ioan”, B-dul 1 decembrie 1918, fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

104. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
consolidare şi renovare biserică Parohia 
Ortodoxă  "Adormirea Maicii Domnului" 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

105. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  
demararea lucrărilor privind construirea 
unei biserici ortodoxe pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Ioan Gură de Aur"  
Cluj Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

106. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  
achiziţionare de materiale pentru  
construcţie biserică nouă  pentru  Parohia 
Ortodoxă Învierea Domnului Cluj-Napoca 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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(str. Viilor), jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

107. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000  mii lei 
pentru Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Parohia Gherla IV,  sprijin 
pentru construcţia Centrului  de Cazare 
pentru tinerii proveniţi din centrele de 
plasament, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

108. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  Mănăstirea 
Ştefan Vodă din Vad, jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
Rectitorirea Mănăstirii lui Ştefan 
Vodă. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

109. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Ioan Evanghelistul”, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

110. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Alexandru”, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

111. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
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Ortodoxă „Sfântul Lazăr”, Cluj Napoca, 
jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

112. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”, Comuna Floreşti, jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

113. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 
Ortodoxă Apahida II, Comuna Apahida, , 
jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

114. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Lujerdiu, Comuna Corneşti, 
lucrări de amenajare interioară şi finisaje, 
jud. Cluj,   

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

115. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Buza, Comuna Buza,  jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

116. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Dealu Negru,  jud. Cluj,   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. Biserica 
veche a fost distrusă în incendiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

117. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  lucrări de 
amenajare interioară a bisericii (mobilier 
sculptat  pentru  Parohia Ortodoxă 
"Naşterea Sf. Ioan Botezătorul Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

118. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  lucrări de 
pictură în biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă "Pogorârea Sf. Duh" Zorilor , 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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119. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  construcţie 
biserică  pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
şi Ev. Matei  Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

120. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  construcţie 
biserică pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
Petru şi Pavel - Valea Chintăului   Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

121. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfânta Treime” Str. Bisericii Ortodoxe, 
nr. 10, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

122. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Mucenic Gheorghe” Str. 
Maşiniştilor, nr. 150, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

123. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Schimbarea la Faţă” Str. Eroilor, nr. 24-
26, Cluj-Napoca 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

124. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Intrarea în Biserică” Str. Calea Baciului, 
nr. 20, Cluj-Napoca jud. Cluj  
  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

125. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Înălţarea Domnului”Str. Aurel Suciu  fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

 



61 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

126. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Înălţarea Sfintei Cruci” Str. Plopilor, nr. 
46, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

127. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă   

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
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,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” Str. 
Moţilor, nr. 25, Cluj-Napoca , jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

128. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ilie” Str. Târnavelor, nr. 4, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

129. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Întâmpinarea Domnului” Str. Bucureşti 
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

130. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ioan Botezătorul” Str. Fabricii, 
nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

131. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfântul Apostol Toma” Str. Dorobanţilor, 
nr. 37, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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132. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Dimitrie Izvorâtor de 
Mir'' Str. Tache Ionescu, nr. 4, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor  la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

133. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Nicolae” Str. Horea, nr. 44, Cluj-
Napoca , jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

134. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Dimitrie cel Nou'' str. Unirii, nr. 
1,  Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

135. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,, Sfântul Apostol Andrei” Str. Galaxiei, nr. 
6 , Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

136. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,, Naşterea Domnului” Str. 
Răşinari, nr. 1 A, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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137. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril'' Str. 
Corneliu Coposu, nr. 34, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

138. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Pogorârea Sfântului Duh”-Grigorescu 
Str. Fântânele,  nr. 30 A, 400294, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

139. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,, Buna Vestire” Str. Puieţilor, 
nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

140. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” - Str. 
Ieremia Grigorescu, nr. 144, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  

 



70 
 

Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

141. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântu Mina'' str. Bună Ziua, nr. 1, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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142. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Tuturor Sfinţilor” Str. Ciucaş   fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

143. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă, Sfântul Vasile cel Mare” Str. 
Patriciu Barbu  fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

144. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă  ,, Cuvioasa Paraschiva” Str. 
Observatorului,  fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

145. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ioan Botezătorul”-Borhanci str. 
Borhanciului, nr. 23, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj   
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

146. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Naşterea Maicii Domnului” Str. Traian 
Vuia, nr. 87, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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147. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
“Sfântul Iorest şi Sava'' str. Târnavelor, 
nr. 4, Cluj-Napoca, jud. Cluj     
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

148. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Arhanghel Mihail” Str. 
Dâmboviţei   fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

149. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,, Sfântul Arhidiacon Ştefan” Str. Dionisie 
Roman, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

150. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfinţii Ioachim şi Ana” Str. Câmpul Pâinii  
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  

 



76 
 

Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

151. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
sprijin financiar pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Soborul Maicii Domnului”-Făget Str. 
Făgetului  fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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152. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  construcţie 
biserică  pentru  Parohia Ortodoxă Sf. Ap. 
şi Ev. Matei  Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

153. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă  Câmpia Turzii I, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

154. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  construcţie 
împrejmuire perimetrul bisericii (gard de 
beton cu stâlpi, armat cu fier  şi placat cu 
piatră pentru  Parohia Ortodoxă  
"Adormirea Maicii Domnului" Dej II, jud. 
Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

155. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  sprijin financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor interioare şi exterioare ale 
bisericii    pentru  Parohia Ortodoxă 
Şomcutu Mic, jud. Cluj   
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

156. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei 
pentru  Protopopiatul Ortodox Dej - 
sprijin financiar pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou asistenţă 
socială, capelă), jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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157. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Protopopiatul Ortodox Dej - sprijin 
financiar pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou asistenţă 
socială, capelă), jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

158. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă "Sfântul Ierarh 
Nectarie" Dej - sprijin financiar pentru  
lucrări de construcţii la biserica, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

159. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Dej Valea 
Codorului - sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale la biserică - instalaţie 
electrică nouă, jud. Cluj 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

160. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Dej III - sprijin 
financiar pentru  continuare construcţie 
biserică, jud. Cluj   
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

161. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Viile Dejului - 
sprijin financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la casa parohială construcţie 
nouă, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

162. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Ocna Dej II - 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
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sprijin financiar pentru  pictură 
bisericească şi schimbare instalaţie 
electrică, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

163. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă "Sfinţii Dr. 
Cozma şi Damian" Dej  - sprijin financiar 
pentru  amenajarea spaţiului din jurul 
bisericii, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

164. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" 
Dej - sprijin financiar pentru  construcţie 
biserică, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

165. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă "Sf. Cuv. 
Parascheva" Gherla - sprijin financiar 
pentru  pictură biserică nouă , jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

166. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă "Sf. Ioan 
Botezătorul" Gherla - sprijin financiar 
pentru  lucrări interioare (tencuieli 
interioare, instalaţii electrice, pictură etc.), 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

167. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Gherla I - 
sprijin financiar pentru  construcţie  

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
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biserică nouă, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

168. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Oprişani II 
Turda - sprijin financiar pentru  extindere 
cămin de bătrâni Alea Plopilor nr. 7 Turda 
(instalaţii sanitare electrice şi de încălzire), 
jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

169. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Oprişani III 
Turda - Grădiniţa Socială "Acoperământul 
Maicii Domnului" - sprijin financiar 
pentru  zugrăveli interioare şi reamenajări, 
jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

170. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Turda Capelă II 
- sprijin financiar pentru  reparaţie şi 
vopsire acoperiş precum şi reparaţii 
curente în interiorul bisericii, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

171. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Turda Capelă I - 
sprijin financiar pentru  montare de 
ferestre şi uşi termopan la capela mortuară 
de la subsolul bisericii şi încheierea 
lucrărilor de izolare termică a bisericii, 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

172. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Turda Capelă I - 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
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sprijin financiar pentru  finalizare lucrări 
exterioare (placare elevaţie şi terase  
balustrade) la casa parohială I, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

173. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Turda Fabrici - 
sprijin financiar pentru  construirea unei 
biserici noi, jud. Cluj 
   
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

174. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Turda III - 
sprijin financiar pentru  continuare lucrări 
la casa parohială, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

175. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Protopopiatul Ortodox Turda - 
sprijin financiar pentru  reparaţii capitale 
la sediul protopopiatului, jud. Cluj   
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

176. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  „Înălţarea 
Domnului” Turda Nouă - sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică parohială, jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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177. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Turda II -sprijin 
financiar pentru  reparaţii capitale la 
acoperiş, zidărie şi înlocuirea iconostasului 
cu altul nou, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

178. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru Protopopiatul Ortodox Huedin, jud. 
Cluj, -sprijin financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi amenajări interioare la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

179. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Protopopiatul Ortodox Huedin - 
sprijin financiar pentru  servirea mesei 
pentru  persoane fără venit la Fundaţie, 
jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea asigurarii serviciilor 
sociale. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

180. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Ticu - filia 
Arghişu , jud. Cluj, - sprijin financiar 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
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pentru  realizare pictură la biserică, jud. 
Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

181. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Rediu - sprijin 
financiar pentru  înlocuirea acoperişului de 
la casa parohială din Rediu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

182. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Aiton - sprijin 
financiar pentru  construire casă parohială 
în Aiton, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

183. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 105 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă  Aluniş - Filia 
Pruneni - sprijin financiar pentru   
realizare şarpantă şi învelitoare pt. biserica 
din lemn monument istoric, jud. Cluj,  
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

184. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă  Aluniş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii capitale la 
biserică, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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185. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru 
Parohia Ortodoxă Corpadea , com. 
Apahida,  sprijin financiar pentru  
amenajare biserică parohială , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

186. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Mănăstirea "Sf. Ilie şi Lazăr" loc. 
Cristorel, com.Aşchileu  - ajutor financiar 
pentru  reabilitarea bisericii mănăstirii şi 
casei monahale, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

187. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru   Parohia Ortodoxă Popeşti, comuna 
Baciu - sprijin financiar pentru  construire 
capelă mortuară , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

188. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru   Parohia Ortodoxă Sf. Dimitrie -, 
comuna Baciu - sprijin financiar pentru  
construire biserică nouă, jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

 



99 
 

Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

189. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru   Mănăstirea "Sfântul Proroc Ilie" , 
comuna Băişoara - ajutor financiar pentru  
masa din altar, duşumea şi încălzire altar, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

190. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru   
Parohia Ortodoxă Săcel comuna Băişoara - 
sprijin financiar pentru  izolarea termică a 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
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casei parohiale, jud. Cluj  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

191. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru   
Parohia Ortodoxă Maia - sprijin financiar 
pentru  reabilitare termică şi refacere 
instalaţie electrică, comuna Bobîlna , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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192. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru   Parohia Ortodoxă Bonţida - Filia 
Şator - sprijin financiar pentru  construire 
biserică nouă în Şator, comuna Bonţida , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

193. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru   Parohia Ortodoxă Coasta -  sprijin 
financiar pentru  încălzire centrală şi 
reparaţii geamuri , comuna Bonţida , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

194. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 35 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Coasta -Filia 
Tăuşeni -  sprijin financiar pentru  
încălzire centrală şi reparaţii comuna 
Bonţida , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

195. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Bărăi - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la casa 
parohială comuna Căianu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

196. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Căianu - sprijin 
financiar pentru  reparaţie acoperiş 
biserică şi înlocuire calorifere în biserică 
comuna Căianu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

197. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Bogata  - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea bisericii  
comuna Călăraşi, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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 cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

198. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Sânboleni - 
sprijin financiar pentru  continuare 
reabilitare termică clădire casă parohială, 
comuna Cămăraşu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

199. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru   
Parohia Ortodoxă Năoiu - sprijin financiar 
pentru  montare geamuri termopan la 
biserică , comuna Cămăraşu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

200. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Urişor - sprijin 
financiar pentru  continuarea construirii 
capelei mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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201. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Guga - sprijin 
financiar pentru  înlocuirea tâmplăriei la 
biserică, comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

202. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă  Urişor - sprijin 
financiar pentru  continuarea construirii 
capelei mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

203. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă  Căşeiu - sprijin 
financiar pentru  continuarea construirii 
capelei mortuare , comuna Căşeiu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv n ou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

 

204. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru   Parohia Ortodoxă Iacobeni - 
sprijin financiar pentru  finisaje la biserica 
nouă picturi şi finisaje exterioare, comuna 
Ceanu Mare , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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 amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

205. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru   Parohia Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru  renovare biserică 
Deuşu, comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

206. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru  restaurare  
biserică Vechea Parohia Ortodoxă Deuşu 
Vechea - sprijin financiar pentru  renovare 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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biserică Deuşu, comuna Chinteni , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

207. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Feiurdeni - 
sprijin financiar pentru  subzidire biserică 
şi împrejmuire gard  , comuna Chinteni , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

208. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Chinteni - sprijin 

Obiectiv nou de investiţie  
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financiar pentru  casei parohiale, vitralii 
biserică, comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

209. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Pădureni - Filia 
Satu Lung - sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale la biserică şi renovare 
pictură biserică  , comuna Chinteni , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
210. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 24  mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Chiuieşti 
"Naşterea Maici Domnului"- sprijin 
financiar pentru  finalizare lucrări de 
construcţie la clopotniţă şi altar  , comuna 
Chiuieşti , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

211. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Măgoaja - sprijin 
financiar pentru  refacerea gardului de 
piatră care împrejmuieşte biserica, comuna 
Chiuieşti , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

212. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Vânători- sprijin 
financiar pentru  lucrări de reparaţii la 
biserică, comuna Ciucea , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

213. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Ciucea - Cătunul Calea 
Lată - sprijin financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la biserica din Calea Lată, 
comuna Ciucea , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

214. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Cîţcău - sprijin 
financiar pentru  construcţie capelă 
cimitir, comuna Cîţcău , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

215. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 75 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Cara  - sprijin 
financiar pentru  reparaţii exterioare la 
biserica din Cara comuna Cojocna , jud. 
Cluj. 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

216. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Oortodoxă Cojocna - 
sprijin financiar pentru  pictarea bisericii 
în stil bizantin comuna Cojocna , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

217. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Corneşti - sprijin 
financiar pentru  construirea unei 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
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clopotniţe şi cumpărarea a două clopote 
comuna Corneşti , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

218. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Vîlcele - sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi întreţinere 
casa parohială comuna Feleacu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

219.     Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Nicula - sprijin 
financiar pentru  renovare biserică  
comuna Fizeşu Gherlii, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

220. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan 
Iacob Hozevitul Floreşti - sprijin financiar 
pentru  construcţie biserica pe Valea 
Gârboului comuna Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

221. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01  

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Cetatea Fetei Floreşti- 
sprijin financiar pentru  realizarea unei 
curţi interioare din beton şi pavele , 
comuna Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

 

222. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Frata - sprijin 
financiar pentru  împrejmuire cimitir şi 
reparaţii interioare biserică , comuna 
Frata, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

223. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  350 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Gilău II - sprijin 
financiar pentru  lucrări de: încălzire 
centrală în biserică, anexă pt. activităţi 
diverse, strane completare, pavaj curte 
biserică, recondiţionare pictură în interior, 
tablă acoperiş biserică, construcţie 
clopotniţă, procurare clopot şi 
achiziţionarea unui teren pt. aşezământ, 
comuna Gilău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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224. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Surduc -Filia Făgetul 
Ierii - sprijin financiar pentru  renovarea 
capitală a bisericii , comuna Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

225. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  3 mii lei pentru  
Parohia ortodoxă Surduc filia Făgetul Ierii - 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
renovare la acoperişul  bisericii, comuna 
Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

226. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Surduc - sprijin 
financiar pentru  lucrări de pictură  la 
biserică, comuna Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

227. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Codor - sprijin 
financiar pentru  lucrări de reparaţii la 
biserică şi casa parohială, comuna Jichişu 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
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de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

228. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Jucu de Sus - 
sprijin financiar pentru  construirea unei 
capele mortuare, comuna Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
229. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de  250 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru  pictură interioară şi 
exterioară la biserica din loc. Vişea, 
comuna Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

230. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  25 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru  pictură exterioară şi 
mobilier bisericesc la biserica din loc. 
Gădălin, comuna Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

231. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Ciuleni - sprijin 
financiar pentru  reparaţii capitale la 
biserică (acoperiş), comuna Mărgău, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

232. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Nireş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la biserică, 
comuna Mica, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

233. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Înălţarea Sf. 
Cruci - Mănăstirea - sprijin financiar 
pentru  înlocuirea jgheaburilor şi 
burlanelor din tablă comuna Mica, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

234. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Mihai Viteazu II 
- sprijin financiar pentru  construcţie casă 
parohială, comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

235. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă  Bădeni - 
Moldoveneşti - sprijin financiar pentru  
definitivarea lucrărilor la Biserică, comuna 
Moldoveneşti , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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236. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Bucea - sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi întreţinere la 
cele două biserici, comuna Negreni, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

237. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Palatca - sprijin 
financiar pentru  înlocuire geamuri şi 
dotare grup sanitar, comuna Palatca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

238. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Livada - sprijin 
financiar pentru  continuare lucrări la 
biserica nouă , comuna Petreştii de Jos, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

239. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Finişel - sprijin 
financiar pentru  lucrări de pictură în 
biserică, comuna Săvădisla , jud. Cluj,  

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 

 



128 
 

 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

240. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Ceaba - sprijin 
financiar pentru  înlocuire iconostas, 
comuna Sînmărtin , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
241. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Sânmărtin - 
sprijin financiar pentru  schimbarea 
padimentului în biserică, comuna 
Sînmărtin , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

242. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă  Sânpaul - sprijin 
financiar pentru  reparaţii capitale 
(schimbare geamuri şi sistem încălzire )  şi  
construcţie capelă, comuna Sînpaul , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

243. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Suatu - sprijin 
financiar pentru  continuare construcţie 
biserică nouă, comuna Suatu , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

244. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 35 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Aruncuta - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea termică a, 
comuna Suatu , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

245. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 128 mii lei 
pentru Parohia Ortodoxă Ceanu Mic  - 
sprijin financiar pentru  repararea şi 
înfrumuseţarea biserici din Ceanu Mic , 
comuna Tureni, jud. Cluj 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

246. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Ţaga - Filia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
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Ghiolţ - sprijin financiar pentru  
continuare lucrări la biserica nouă , 
comuna Ţaga, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

247. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Ţaga  - sprijin 
financiar pentru  lucrări de reparaţii şi 
întreţinere la biserică, comuna Ţaga, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

 



133 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

248. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei 
Parohia Ortodoxă Sîntejude - sprijin 
financiar pentru  dotarea bisericii cu 
centrală termică, comuna Ţaga, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

249. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Batin - sprijin 
financiar pentru  reparaţii curente şi 
întreţinere biserică şi casa parohială, 
comuna Unguraş, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

250. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Vad - sprijin 
financiar pentru  reabilitare  biserică, 
comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

251. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Cetan - sprijin financiar 
pentru  schimbarea acoperişului la casa 
parohială, comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

252. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Bogata de Jos - sprijin 
financiar pentru  renovarea exterioară a 
bisericii, comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

253. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Valea Ierii - 
sprijin financiar pentru  construcţie  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

 



136 
 

biserică nouă, comuna Valea Ierii , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

254. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Urca - sprijin 
financiar pentru  pictarea bisericii, comuna 
Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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255. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Viişoara I - 
sprijin financiar pentru  reparaţii la 
acoperişul bisericii, comuna Viişoara, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

256. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 7 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Viişoara II - sprijin 
financiar pentru  continuare schimbare 
geamuri la biserică, montare pavaj în faţa 
bisericii şi demarare lucrări la capela 
mortuară, comuna Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

257. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Cuv. Paraschiva 
-  sprijin financiar pentru  construcţie 
biserică, Cluj Napoca , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

258. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Câmpia Turzii 3 
- sprijin financiar pentru  construire 2 
troiţe în faţa bisericii, Câmpia Turzii, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

259. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Dej Triaj -  
sprijin financiar pentru  construcţie 
biserică, Dej, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

260. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Ocna Dej I - 
sprijin financiar pentru  construire capelă 
cimitir şi modernizare casa parohială, Dej, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

261. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Gherla III -  
sprijin financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la Biserica Sf. Treime, Gherla, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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262. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Oprişani I - 
sprijin financiar pentru  încălzire şi 
reparaţii exterioare la biserică, reabilitare 
termică, finisări interioare şi amenajări 
exterioare la , Turda, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

263. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Fundaţia Filantropică Sf. Irina 
sprijin financiar pentru  amenajare spaţiu 
pentru  recuperare psiho-neuro-motorie, 
Turda, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

264. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Dâncu - sprijin 
financiar pentru  înlocuire acoperiş la 
biserica monument istoric "Sf. Muceniţă 
Varvara" din filia Ticu-Colonie, comuna 
Aghireşu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

265. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Dârja - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la biserică şi 
casa parohială, comuna Apahida,  jud. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

266. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Mănăstirea Sf. Ilie şi Lazăr -  
sprijin financiar pentru  întreţinerea 
bisericii, comuna Aşchileu,   jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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267. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Săliştea Nouă -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de consolidare a 
lăcaşului de cult , comuna Baciu,   jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

268. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă coruşu -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de consolidare a 
lăcaşului de cult, comuna Baciu  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

269. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
reparaţii biserica ortodoxă cu hramul 
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril", sat 
Muntele Băişorii, comuna Băişoara,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

270. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
reparaţii biserica ortodoxă cu hramul 
"Adormirea Maicii Domnului", sat 
Băişoara, comuna Băişoara,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

271. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Suăraş -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de reparaţii şi 
întreţinere la lăcaşul de cult, comuna 
Bobîlna,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

272. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Băbdiu -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de consolidare a 
lăcaşului de cult, comuna Bobîlna,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

273. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Călata - sprijin 
financiar pentru  lucrări de construcţie a 
treptelor de acces în biserică şi a unui 
trotuar în jurul bisericii , comuna Călăţele,  
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

274. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Păniceni -  
sprijin financiar pentru  restaurare 
(reparaţii) acoperiş şindrilă pentru  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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biserica din lemn, comuna Căpuşu Mare,  
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

275. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Păniceni -  
sprijin financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor de construcţie biserică zid, 
comuna Căpuşu Mare,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
276. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Cătina -  sprijin 
financiar pentru  construcţie, comuna 
Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

277. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Feldioara - 
sprijin financiar schimbare paviment, uşi şi 
geamuri la biserica din Copru, comuna 
Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

278. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Feldioara - 
sprijin financiar pentru  reparaţie generală 
biserică (vopsit tablă acoperiş, schimbare 
geamuri şi uşi), comuna Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

279. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Iuriu de Câmpie cu filia 
Straja - sprijin financiar pentru  
construcţie  biserică Straja, comuna 
Cojocna,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

 



151 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

280. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 19 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Boju - sprijin 
financiar pentru  restaurare acoperiş 
biserică şi casă parohială,  comuna 
Cojocna,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

281. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5  mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Ploscoş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la biserică, 
comuna Ploscoş,  jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

282. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Cuzdrioara -  
sprijin financiar pentru  încălzire centrală 
în biserică, comuna Cuzdrioara , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

283. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Feleacu - solcitare 
sprijin financiar pentru   lucrări de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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intreţinere  biserică, comuna Feleacu, jud. 
Cluj,  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

284. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Someşul Cald -  sprijin 
financiar pentru  achiziţionare uşă la 
biserică, comuna Gilău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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285. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Agriş -  sprijin financiar 
pentru  lucrări de renovare a bisericii 
parohiale şi finalizarea lucrărilor de 
pictură, comuna Iara , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

286. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Livada-  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea clopotelor şi 
reabilitarea/modernizarea casei parohiale  , 
comuna Iclod, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

287. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Fundătura -  
sprijin financiar pentru  repararea bisericii 
şi reparaţii la casa parohială, comuna 
Iclod, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

288. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Orman -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii curente 
(vopsirea tablei de pe acoperişul bisericii şi 
înlocuirea porţilor de la intrare), comuna 
Iclod, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

289. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Jichişu de Jos -  
sprijin financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

290. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Jichişu de Sus -  
sprijin financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Jichişu de Jos, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

291. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Măguri Răcătău - 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
renovare a bisericii , comuna Măguri 
Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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292. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Muntele Rece - 
sprijin financiar pentru  înlocuire geamuri 
vechi de la biserica din Mâţăşti cu geamuri 
termopan, construire clopotniţă la biserica 
din Rîşca şi refacerea gardurilor la cele 
două biserici, comuna Măguri Răcătău, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

293. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Mănăstirea Ortodoxă "Înălţarea 
Domnului" Muntele Rece - sprijin 
financiar pentru  lucrări de construcţie la 
casa chiliilor mănăstirii, comuna Măguri 
Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

294. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5  mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Măguri - sprijin 
financiar pentru  lucrări de renovare la 
instalaţia electrică a bisericii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

295. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Mănăstireni -  
sprijin financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi întreţinere biserică şi casă 
parohială, comuna Mănăstireni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

296. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Bedeciu -  sprijin 
financiar pentru  întreţinerea bisericii , 
comuna Mănăstireni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

297. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Mărgău -  sprijin 
financiar pentru  instalaţie de încălzire şi 
refacerea amvonului şi a stranelor, comuna 
Mărgău, jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

298. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Cheia -  sprijin financiar 
pentru  reconstrucţie, renovare, comuna 
Mihai Viteazu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

299. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Mănăstirea Ortodoxă "Sf. Ioan 
Iacob Hozevitul" Bucea - sprijin financiar 
pentru  continuarea lucrărilor la 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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construirea bisericii din cadrul mănăstirii, 
comuna Negreni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

300. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Cubleşu Someşan 
-  sprijin financiar pentru  realizare 
încălzire centrală a bisericii  comuna 
Panticeu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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301. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Petreştii de Jos -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

302. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Livada -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

303. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Plaiuri -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

304. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Deleni - sprijin 
financiar pentru  reabilitare clopotniţă, 
podele, scări şi acoperiş la biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

305. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Poieni - sprijin 
financiar pentru  înlocuire uşă lemn cu uşă 
tip PVC la biserică, comuna Poieni,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

306. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Rîşca Oniceşti -  
sprijin financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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 cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

307. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Rîşca Pleş -  
sprijin financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

308. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Rîşca de Sus -  
sprijin financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

309. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Cristeşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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310. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Mărceşti -  
sprijin financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

311. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Dealu-Mare -  
sprijin financiar pentru  repararea, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

312. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Lăpuşteşti -  
sprijin financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

313. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru  Mănăstirea Ortodoxă Rîşca 
Transilvană, comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrăriilor: finisaje şi 
pictură. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

314. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Săcuieu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de renovare 
exterioară  a bisericii şi schimbarea 
acoperişului bisericii, comuna Săcuieu,  
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

315. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Sănduleşti -  sprijin 
financiar pentru  introducerea unui sistem 
de încălzire la biserică şi casa parohială, 
comuna Sănduleşti, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

316. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Copăceni - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la biserică şi 
casa parohială, comuna Sănduleşti, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

317. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Sic - sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
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financiar pentru  restaurare acoperiş 
biserică şi casă parohială, comuna Sic, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

318. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Comşeşti - 
sprijin financiar pentru  lucrări de pictură 
la biserică, comuna Tureni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
319. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru   
Parohia Ortodoxă Intâmpinarea Domnului 
Cluj Napoca - sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de  pictură interioară a 
bisericii, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

320. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru   Mitropolia Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului - sprijin pentru  
reconstrucţie biserica din parohia "Dealul 
Negru" care a ars, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

321. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 9000 mii lei 
pentru   Mănăstirea Ortodoxă Mihai Vodă - 
Turda -  sprijin financiar pentru  lucrări 
de construcţii la mănăstire , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

322. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 6 mii lei pentru   
Parohia ortodoxă Câmpia Turzii II -  
sprijin financiar pentru  reparaţii la casa 
parohială, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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 cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

323. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru   Capela Ortodoxă Sfântul Teodor 
Studitus -  sprijin financiar pentru  
finalizarea lucrărilor de construcţie 
Parohia ortodoxă Câmpia Turzii , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

324. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru   
Parohia ortodoxă Câmpia Turzii II - 
sprijin financiar pentru  izolarea bisericii, 
jud. Cluj,  

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

325. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei 
pentru   Parohia Ortodoxă Ticu - Filia 
Arghişu - sprijin financiar pentru  pictură 
în tehnica seco, comuna Aghireşu , jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
326. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Călăraşi -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii la biserică , 
comuna Călăraşi, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

327. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Paroha Ortodoxă Dângău Mic -  sprijin 
financiar pentru  iconostasul sculptat de la 
Biserica Adormirea Maicii domnului - Filia 
Mărceşti, comuna Căpuşu Mare, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

328. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Sălicea -  sprijin 
financiar pentru  înlocuirea uşii bisericii, 
comuna Ciurila, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

329. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Filea de Jos -  sprijin 
financiar pentru  activităţi religioase şi 
culturale, comuna Ciurila, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

330. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Luncani - sprijin 
financiar pentru  finalizarea lucrărilor la 
biserica aflată în construcţie , comuna 
Luna, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

331. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Negreni - sprijin 
financiar pentru  reparaţia acoperişului 
casei parohiale comuna Negreni,  jud. Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

332. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Ortodoxă Tranişu - Filia 
Lunca Vişagului -  sprijin financiar pentru  
pictura bisericii, comuna Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

333. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Valea Drăganului -  
sprijin financiar pentru  reabilitarea 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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 sistemului de încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

334. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru   
Parohia Ortodoxă Valea Drăganului -  
sprijin financiar pentru  reabilitarea 
sistemului de încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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335. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Vălişoara - sprijin 
financiar pentru  lucrări de înzestrare cu 
picturi a bisericii , comuna Săvădisla, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

336. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru  Mănăstirea "Acoperământul Maicii 
Domnului" Floreşti - sprijin financiar 
pentru  continuarea lucrărilor de 
construcţie a mănăstirii, comuna Floreşti , 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

337. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Miceşti -  sprijin 
financiar pentru  renovare la casa 
parohială, comuna Tureni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

338. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Ortodoxă Miceşti -  sprijin 
financiar pentru  renovare la casa 
parohială, comuna Tureni , jud. Cluj,  
 
Autor: 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

339. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj I-Centrul 
Istoric 
- sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
340. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj II-Centrul 
Bob - sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

341. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj – Zorilor I - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

342. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj-Zorilor II - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

343. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj-Mănăştur I 
Vest - sprijin financiar pentru funcţionarea 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
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lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

344. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj – Mănăştur 
II - sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

345. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj-Grigorescu - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

346. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj VI – Gruia - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

347. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj-Dâmbu 
Rotund - sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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348. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj-Iris - sprijin 
financiar pentru funcţionarea lăcaşului, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

349. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj-Someşeni - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

350. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj-Valea 
Chintăului - sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

351. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj III- Andrei 
Mureşanu - sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

 



192 
 

Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

352. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj IV-Mărăşti - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

353. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Cluj V- Făget - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

354. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj X- 
Gheorghieni - sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
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 5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

355. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică  Valea Fânaţelor - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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356. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Cluj-Cordoş  - 
sprijin financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

357. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică  Gherla - 
sprijin financiar pentru  lucrări de gletuit 
zugrăvit scări acces clopotniţă, mână 
curentă, placat scări, Gherla, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

358. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică  Turda - 
sprijin financiar pentru  construire casă 
parohială  , comuna Tureni , jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

359. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică Schimbarea 
la Faţă Popeşti - sprijin financiar pentru  
renovarea casei parohiale şi acoperirea 
lăcaşului de cult cu tablă, comuna Baciu , 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

360. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolica Rugăşeşti- 
sprijin financiar pentru  construcţie  
biserică, comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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361. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Unită cu Roma Greco-
Catolică Sf. Nicolae Chinteni -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de reparaţii 
capitale la biserică, comuna Chinteni, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

362. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică  Sănduleşti 
- sprijin financiar pentru  renovare şi 
modernizare biserică, comuna Sănduleşti, 
jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

363. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică  Gherla - 
sprijin financiar pentru  reparaţia capitală 
a cupolei şi lucrări de finisare, Gherla, jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

364. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică Jichişu de 
Sus - sprijin financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

365. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică Iclod - 
sprijin financiar pentru  pentru  finalizarea 
lucrărilor biserică , comuna Iclod,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

366. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru   Parohia Greco-Catolică Orman - 
sprijin financiar pentru  construcţie 
biserică , comuna Iclod,  jud. Cluj,  
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
  
Se propune suplimentarea 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

367. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică Ocna 
Dejului - sprijin financiar pentru  reparaţii 
biserică, Dej,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

368. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Crăieşti - sprijin 
financiar pentru  continuare lucrări de 
construcţie biserică, comuna Petreştii de 
Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

369. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică "Episcop 
Ioan Bob" - sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de construcţie biserică, 
Cluj Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

370. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 7 mii lei 
pentru  Parohia Greco-Catolică Mica - 
sprijin financiar pentru  lucrări instalaţie 
de  încălzire a bisericii, comuna Mica,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

371. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică Ghirişu Român - 
sprijin financiar pentru  biserică, comuna 
Mociu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

372. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Parohia Greco-Catolică "Sfântul Nicolae" 
Sânicoară - solicitare sprijin financiar 
pentru  reparaţii la capela , comuna 
Apahida,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

373. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Biserica Creştină Baptistă Nr. 1 
Gilău - sprijin financiar pentru  
construirea unui locaş de cult în Gilău, 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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comuna Gilău,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

374. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Biserica Creştină Baptistă Maghiară 
Huedin - sprijin financiar pentru  
renovarea şi reabilitarea lăcaşului de cult, 
Huedin,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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375. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Biserica Creştină Baptistă Maghiară 
Sâncraiu - sprijin financiar pentru  
renovarea şi reabilitarea lăcaşului de cult, 
comuna Sâncraiu,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

376. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru 
Biserica lui Dumnezeu Apostolică 
Penticostală Nr. 2 - sprijin financiar pentru 
lucrări de modernizare la clădire Cluj 
Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

377. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Biserica Penticostală Aghireşu Fabrici - 
sprijin financiar pentru  construcţia 
lăcaşului de cult, comuna Aghireşu,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

378. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Parohia Penticostală Dealu-Mare - 
solicitare sprijin financiar pentru  
repararea bisericii , comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

 



208 
 

Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

379. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2 mii lei pentru  
Biserica Penticostală Măguri Răcătău - 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
renovare interioară  a bisericii, comuna 
Măguri Răcătău,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

380. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Biserica Penticostală Viişoara - sprijin 
financiar pentru  lucrări de reabilitare 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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termoenergetică a locaşului de închinare, 
comuna Viişoara,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

381. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru  
Biserica Penticostală Nr. 9 - sprijin 
financiar pentru  lucrări de izolare termică 
a clădirii,Cluj Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

382. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Biserica Betania Huedin - solicitare sprijin 
financiar pentru  asigurarea unei mese 
copiilor de la gradinita sociala a bisericii, 
Huedin, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

383. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru   
Parohia Reformată Cluj X - sprijin 
financiar pentru  Continuare de lucrări 
fără modificare de soluţie la Cămin de 
bătrâni cu regim de înălţime S+P+E+M şi 
amenajări exterioare parohia reformată 
Cluj X, Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

384. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50 mii lei 
pentru  Biserica Reformată  Câmpia Turzii 
- sprijin  financiar pentru  reparaţia 
acoperişului, a şarpantei şi schimbarea 
ţiglelor, Câmpia Turzii, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

385. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Turda Veche - 
sprijin financiar pentru  construire orgă 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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nouă , Turda, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

386. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru   
Parohia Reformată Aiton - sprijin 
financiar pentru  repararea şi schimbarea 
imobilului de lângă casa parohială, comuna 
Aiton,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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387. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 40 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Bonţida - 
sprijin financiar pentru  renovarea 
acoperişului Bisericii Reformate Bonţida , 
comuna Bonţida,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

388. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Parohia Reformată Borşa - sprijin 
financiar pentru  reparaţii generale 
interioare la biserică , comuna Borşa,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

389. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru   
Parohia Reformată Buza - sprijin financiar 
pentru  schimbare învelitoare turn şi 
paratrăznet, comuna Buza,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

390. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Parohia Reformată Căianu - sprijin 
financiar pentru  renovarea generală a 
parohiei şi casei de cult , comunaCăianu,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

391. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Biserica Reformată Cătina - sprijin 
financiar pentru  renovare acoperiş 
biserică, comuna Cătina,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

392. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Feldioara - 
sprijin financiar pentru  reabilitarea 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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acoperişului casei parohiale, comuna 
Cătina,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

393. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru   Parohia Reformată Vechea - sprijin 
financiar pentru  conservarea şi 
întreţinerea bunurilor din patrimoniul 
aparţinând Bisericii Reformate din satul 
Vechea. Repararea clădirii pentru  sala de 
şedinţe de la nr. 100, sat Vechea, comuna 
Chinteni,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

394. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Reformată Chinteni - sprijin 
financiar pentru  izolarea termică a 
bisericii şi casei de rugăciune, repararea 
gardului la biserică , comuna Chinteni,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

395. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Fizeşu Gherlii - 
sprijin financiar pentru  reabilitarea 
Bisericii Reformate, comuna Fizeşu 
Gherlii,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

396. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8 mii lei pentru  
Parohia Reformată Lacu - sprijin financiar 
pentru  renovare acoperiş biserică, comuna 
Geaca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

397. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 12 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Izvorul Crişului 
- sprijin financiar pentru  renovarea 
mobilierului bisericesc, comuna Izvorul 
Crişului,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

398. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Parohia Reformată Mihai Viteazu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de renovare a 
casei parohiale , comuna Mihai Viteazu,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

399. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 55 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Chesău - sprijin 
financiar pentru  renovarea casetelor 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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ornamentale pictate pe tavanul bisericii, 
comuna  Mociu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

400. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Căianu - Filia 
Sava - sprijin financiar pentru  renovarea 
bisericii interior şi exterior, comuna 
Palatca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

401. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3  mii lei pentru  
Parohia Reformată Palatca - sprijin 
financiar pentru  renovarea instalaţiei 
electrice din biserică, comuna Palatca,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

402. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20  mii lei 
pentru  Parohia Reformată Sic - sprijin 
financiar pentru  sistemul de încălzire în 
biserică , comuna Sic,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

403. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10  mii lei 
pentru  Biserica Reformată  Sînmărtin - 
Filia Sîntejude - sprijin financiar pentru  
reabilitarea clădirii bisericii, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

404. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5  mii lei pentru  
Biserica Reformată  Sînmărtin - Filia 
Tîrguşor - sprijin  financiar pentru  
reabilitarea clopotniţă, comuna Sînmărtin,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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 amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

405. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10  mii lei 
pentru   Biserica Reformată  Sînmărtin  - 
sprijin  financiar pentru  reabilitare turn şi 
biserică interior, comuna Sînmărtin,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

406. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 8  mii lei pentru  
Biserica Reformată  Sînmărtin - Filia Năsal 
- sprijin financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la turnul bisericii reformate din 
Năsal, comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

407. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru  
Biserica Reformată Sînmărtin - Filia 
Diviciorii Mari - sprijin  financiar pentru  
aplicarea de duşumea în biserică, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

408. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25  mii lei 
pentru  Parohia Reformată Suatu - sprijin 

Obiectiv nou  de investiţii. 
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financiar pentru  reabilitarea termică a 
bisericii, comuna Suatu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

409. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 12  mii lei 
pentru  Parohia Reformată Tureni - sprijin 
financiar pentru  reparaţia capitală a 
bisericii, comuna Tureni,  jud.  Cluj, 
  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
410. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Parohia Reformată Dej - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea zidului de 
sprijin al bisericii, Dej,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

411. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5  mii lei 
pentru  Parohia Reformată Macău - sprijin 
financiar pentru  schimbarea băncilor din 
interiorul bisericii, comuna Aghireşu,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

412. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20  mii lei 
pentru Parohia Reformată Iclozel - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea bisericii, 
comuna Iclod,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

413. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 2,5  mii lei 
pentru  Parohia Reformată Inucu - sprijin 
financiar pentru  împrejmuire cimitir, 
comuna Aghireşu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

414. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20  mii lei 
pentru   Parohia Reformată Ocna Dejului - 
sprijin financiar pentru  instalarea 
paratrăsnetului, învelirea turnului bisericii 
cu tablă şi organizarea în luna august a 
evenimentului "Întâlnirea fii satului" , Dej  
jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

415. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru   Parohia Reformată Sâncraiu - 
sprijin financiar pentru  schimbarea 
acoperişului bisericii monument istoric, 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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comuna Sâncraiu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

416. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3.5  mii lei 
pentru   Parohia Unitariană nr. 2 Cluj-
Napoca - sprijin financiar pentru  lucrări 
de reparaţii şi consolidare a acoperişului 
casei parohiale, Cluj Napoca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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417. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei 
pentru    Parohia Unitariană  Cheia - 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
renovare la biserică, comuna Mihai 
Viteazu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

418. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4,5 mii lei 
pentru   Parohia Unitariană  Bădeni - 
sprijin financiar pentru  lucrări de 
renovare totală a clădirii bisericii, comuna 
Moldoveneşti,  jud.  Cluj,  
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

419. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 3 mii lei pentru   
Parohia Unitariană  Vălenii de Arieş - 
sprijin financiar pentru  începerea 
lucrărilor de renovare totală a  bisericii, 
comuna Moldoveneşti,  jud.  Cluj, 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

420. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru  
Parohia Unitariană  Plăieşti - sprijin 
financiar pentru  repararea gardului de 
piatră care împrejmuieşte biserica, comuna 
Moldoveneşti,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
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 amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

421. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru   
Parohia Unitariană  Sănduleşti - sprijin 
financiar pentru  lucrări de întreţinere la 
casa parohială Sănduleşti, comuna 
Sănduleşti,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

422. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru   Parohia Unitariană  Suatu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de repararea 
fisurilor şi zugrăveli interioare, comuna 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
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Suatu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

423. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru   Parohia Romano-Catolică Cluj 
Mănăştur - sprijin financiar pentru  
vopsirea şi etanşarea turnului din lemn, 
verificarea şi repararea acoperişului , Cluj 
Napoca ,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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424. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Parohia Romano-Catolică Sf. 
Mihail Cluj - sprijin financiar pentru  
reabilitare arhivă, Cluj Napoca,   jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

425. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru  Parohia Romano-Catolică  Turda - 
sprijin financiar pentru  renovarea bisericii 
, Turda,  jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

426. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru   Parohia Romano-Catolică Călăraşi 
- sprijin financiar pentru  renovat 
acoperişul, modernizare încălzire şi 
reparaţii capitale exterior şi interior, 
comuna Călăraşi, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

427. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru    Parohia Romano-Catolică Cătina - 
sprijin financiar pentru  reparaţii la 
clopotniţă şi la casa parohială, comuna 
Cătina, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

428. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru    Parohia Romano-Catolică Cojocna 
- sprijin financiar reparaţii la capela 
mortuară, comuna Cojocna, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

429. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru    Parohia Romano-Catolică  Iara - 
sprijin financiar pentru   lucrări de 
renovare  la casa parohială, comuna Iara, 
jud.  Cluj,  
 
Autor: 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
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Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

430. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 15 mii lei 
pentru   Parohia Romano-Catolică Corneşti 
- sprijin financiar pentru   continuare 
lucrări de renovare exterioară la casa 
parohială, comuna  Mihai Viteazu, jud.  
Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

431. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru    Parohia Romano-Catolică Mociu - 
sprijin financiar pentru  reparaţii curente 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
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la biserică, comuna Mociu, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

432. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru   Parohia Romano-Catolică Tureni - 
sprijin financiar pentru  trotuar şi drenaj 
în jurul bisericii 80 m, iluminatul exterior 
al bisericii, comuna Tureni, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
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433. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru   
Parohia Romano-Catolică Leghia - sprijin 
financiar pentru  dezvoltarea bisericii, 
comuna Aghireşu, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

434. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 5 mii lei pentru   
Parohia Romano-Catolică Gheorgheni - 
sprijin financiar pentru  continuarea 
lucrărilor de renovare a  bisericii şi casei 
parohiale, comuna  Feleacu, jud.  Cluj,  
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

435. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru   Parohia Romano-Catolică  
Chinteni - sprijin financiar pentru  
reabilitare locaş de cult , comuna  Chinteni, 
jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

436. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru   
Parohia Romano-Catolică Iris Cluj - 
sprijin financiar pentru  reparaţii biserică, 
Cluj Napoca, jud.  Cluj, 
  
 
 
 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

437. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 4 mii lei pentru   
Parohia Romano-Catolică Dâmbul Rotund 
Cluj - sprijin financiar pentru  reparaţii 
parohie, Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

 

438. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru   Biserica Adventistă de ziua a 7 a 
Dynamis - sprijin financiar pentru  
construcţie biserică , Cluj Napoca, jud.  
Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

439. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 90 mii lei 
pentru    Biserica Adventistă de ziua a 7 a  
Vaida Cămăraş - sprijin financiar pentru  
lucrări de construcţie locuinţă parohială şi 
centrul educaţional şi de sport pentru  
tineri, comuna Căianu, jud.  Cluj,  
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

440. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 18 mii lei 
pentru    Conferinţa Transilvania de Nord- 

Obiectiv nou  de investiţii. 
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Secretariatul General al Guvernului 

Biserica Adventistă de Ziua a7-a Sic  - 
Reparaţii lăcas de cult şi consolidări 
exterioare, comuna Sic, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

441. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
Suatu - solicitare sprijin financiar pentru  
schimbare geamuri biserică, comuna 
Suatu, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
442. Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru    Biserica Franciscană Turda - 
sprijin  financiar pentru  schimbarea 
geamurilor, renovarea acoperişului, 
modernizare sistem de încălzire şi reparaţii 
capitale exterior şi interior, Turda, jud.  
Cluj,  
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

443. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii lei 
pentru  Ordinul Piarist - solicitare sprijin 
financiar pentru  reamenajare curte 
interioară, Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
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 reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

444. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
pentru  Biserica Armenească - solicitare 
sprijin financiar pentru  întreţinerea 
bisericii, Gherla,  jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

445. Anexa 3/13/02  
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 
 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului cu suma 
de 1.087.500 lei pentru finalizarea bisericii 
“Adormirea Maicii Domnului”  din 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa. 

 

 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea şi repararea 
bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”  din municipiul 
Constanţa, situată în centrul 
oraşului, în zona protejată de Sit 
urban (cod LMI 2010: CT-II-s-B-
02842, nr. crt. 490).  

Biserica “Adormirea Maicii 
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Autor: Senator  

Chiru Gigi Christian 

Domnului”  este a doua biserică 
creştin-ortodoxă construită în 
Constanţa la începutul sec. XX, 
reprezentând un simbol al 
dezvoltarii oraşului în urma 
revenirii Dobrogei în graniţele 
statului român în 1878, prin 
extinderea oraşului spre nord. 

Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 1.087.500 lei. 

 

446. Anexa nr. 3/13/29 

Secretariatul General al Guvernului 

 

Se propune suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 - Secretariatul General al Guvernului cu 
suma de 44 000 mii lei pentru realizarea 
șoselei ocolitoare a municipiului Huși. 

 

Autor: Senator  

 Senator Dan Mihai Marian 

Obiectiv cu impact social major. 

 

 

Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 5.000 mii lei. 

 

447. Anexa nr. 3/13/29 

Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al Guvernului cu 
suma de 44 000 mii lei pentru realizarea 
șoselei ocolitoare a municipiului Bârlad. 

Obiectiv cu impact social major. 

 

Sursa de finanţare: diminuarea 
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Autor: Senator  

 Senator Dan Mihai Marian 

sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 44 000 mii lei. 

448. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Secretariatul General al Guvernului 

 

Majorare cu suma  de 200 mii lei pentru 
construire Capelă  în localitatea Zăbrani, 
județul Arad. 

 

Autor:  Senator  Constantin Traian Igaș 

Fondurile sunt necesare pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

cu suma menţionată în 
amendament 

 

Sursa de finantare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 200 mii lei 

 

449. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Majorare cu suma  de 200 miii lei pentru 
reabilitare Biserica Greco-Catolică  în 
localitatea Zăbrani, județul Arad. 

Cofinanțarea autorității. 
Fondurile sunt necesare pentru  

continuarea lucrărilor la 
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Autor:  Senator Constantin Traian Igaș 

obiectivul specificat. 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului General 
al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

cu suma menţionată în 
amendament 

 

Sursa de finantare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 200 mii lei 

450. Anexa nr. 3/13/ Secretariatul General al 
Guvernului / Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură, Investiții 
Străine, Parteneriat Public Privat și 
Promovarea Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII Proiecte cu 
finanțare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) Postaderare/ 
Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala(FEDR) 

Suplimentarea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului / Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat Public Privat și Promovarea 
Exporturilor / Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din Fondul European 
de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) cu suma de 700.000 mii 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată de 
necesitatea creșterii gradului de 
absorbție a fondurilor europene 
în condițiile în care 2015 este 
ultimul an în care fondurile 
europene nereambursabile 
aferente exercițiului financiar 
european 2007-2013 pot fi 
absorbite, iar România deja riscă 
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 lei. 

 

 

 

 

 

 

Autorul amendamentului: Anca Boagiu, 
senator PDL 

să piardă 1,7 miliarde de euro 
finanțare nerambursabilă 
europeana pe infrastructura. 

 

 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare în 
urma introducerii taxei speciale 
pe construcţii și a supra-accizei 
pe carburanți (Anexa 1/Capitol 
1401/ ACCIZE) 

451. Anexa nr. 3/13/ Secretariatul General al 
Guvernului / Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură, Investiții 
Străine, Parteneriat Public Privat și 
Promovarea Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII Proiecte cu 
finanțare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) Postaderare / 
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 

Suplimentarea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului / Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat 

Public Privat și Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) Postaderare / Programe 
din Fondul de Coeziune (FC) cu suma de 
1.000.000 mii lei. 

 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată de 
necesitatea asigurării plăţilor 
pentru contractele executate pe 
Coridorul IV şi pentru asigurarea 
finanţării tronsoanelor relicitate 
şi contractate în condițiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exercițiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
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Autorul amendamentului: Anca Boagiu, 
senator PDL 

România deja riscă să piardă 1,7 
miliarde de euro finanțare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 

 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare în 
urma introducerii taxei speciale 
pe construcţii și a supra-accizei 
pe carburanți (Anexa 1/Capitol 
1401/ ACCIZE) 

452. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 3.300.000 mii 
lei pentru  continuarea lucrarilor la 
Autostrada  Transilvania -   tronsoul 
Mihăieşti - Suplacu de Barcău si tronsonul 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secţiunea Suplacu de Barcău - 
Borş 
Lungime: 64,5 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 milioane 
euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
 
 
Tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanţare: bugetul de stat 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

Valoare estimată: 488,5 milioane 
euro 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

453. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 100.000 mii lei 
pentru   proiectul  Centrura ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, tronsonul Calea 
Turzii – Borhanci şi Tronsonul Calea Turzii 
– Mănăştur (Centura ocolitoare Sud Cluj 
Napoca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj 
Napoca, este imperios necesar să 
se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
potă fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care produc 
deteriorarea majoră a străzilor 
internea căror valoare şi 
frecvenţă în reparaţii sunt foarte 
costisitoare pentru  municipiul 
Cluj Napoca. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
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Autor: 
Senator  Alin Tişe 
 

rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

454. Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru  sprijin financiar în vederea  
finalizării lucrărilor interioare şi exterioare 
ale bisericii   care au fost începute încă din 
1198 pentru  Parohia Ortodoxă sat Făget, 
Comuna Gura Vitioarei , Județ Prahova  
 
Autor: 
Senator PNL Ion Luchian 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  
Rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 
 

 

   


