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AVIZ 
 
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2008 
 
 

Cu adresele nr. PLx 627/ 2008 şi nr. L 596/2008, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport a Senatului au primit spre dezbatere şi avizare Proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008. 
 În urma examinării, în şedinţa comună din 12 februarie 2009, comisiile reunite, 
cu unanimitate de voturi, au hotărât să avizeze favorabil Proiectul de Lege 
menţionat. 
  
 
 
 
 
        PREŞEDINTE,                        PREŞEDINTE, 
 

 Prof. univ. dr.       Prof. univ. dr. ing. 
Cristian-Sorin DUMITRESCU      Mihail HĂRDĂU 
 
 
 



    ANEXA 
1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

 
I. Amendamente admise 

 

N
r. 
cr
t. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ali

neat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
Comisii) 

1 Anexa  3/25 
 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 
 

 „Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării   cu suma  
de 300 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de extindere la Şcoala 
Generală  Nr.13 cu clasele I-VII, 
din Sibiu,  judeţul Sibiu”  
     
Autor: deputat Raluca Turcan, PD-L 

Pentru continuarea 
lucrărilor de extindere 
la Şcoala Generală  Nr. 
13 cu clasele I-VII, din 
Sibiu, judeţul Sibiu    
 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

* Se pot finanta 
dupa analiza 
MECI in limita  
finantarii 
alocate. 
 
adoptat 

2 Anexa nr. 3/25/2 
capitolul 65.01 
„Învăţământ” 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 
 

Se suplimentează cu suma de 
29.431 mii lei care se alocă 
sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti pentru finanţarea unor 
cheltuieli de capital – finalizarea 
construcţiei a 18 grădiniţe 
 
Autori: senator  Diaconescu Cristian 
(PSD + PC),                   

Prin alocarea acestei 
sume se vor finaliza 
lucrările pentru toate 
cele 18 grădiniţe, astfel 
încât cu cele 2.500 de 
locuri se va rezolva 
deficitul cronic de 
locuri la grădiniţele din 
sectorul 2. 

* a 



 3 

             deputat Nassar Rodica (PSD 
+ PC), 
             deputat Popa Florian (PSD + 
PC), 
             deputat Pop Georgian (PSD 
+ PC ) 

 
Din suma de 191.600 
mii lei prevăzută la 
art. 20 din lege 

3 Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 Titlul II 
Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii 
curente 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2009 astfel : 
Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4 din 
comuna Poienile de sub Munte, 
jud. Maramureş – terminarea 
reabilitării şcolii, executării 
încălzirii centrale şi a grupului 
sanitar cu suma de  300.000 lei. 
 
Autor: deputat Ştefan Buciuta 
(Minorităţi) 

Necesitatea urgentă de 
sume pentru lucrari de 
reparatii, consolidari, 
proiectari pentru buna 
desfasurare a 
activitatilor din 
unităţile şcolare. 
 
Fondul de rezervă aflat 
la dispozitia 
Guvernului.  

A * 

4 Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 Titlul II 
Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii 
curente 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2009 astfel: 
- Şcoala cu clasele I – VIII 

Henryk Sienkiewicz din 
Soloneţu Nou, comuna Cacica, 
jud. Suceava – reparaţii 
generale, cu suma de 200mii lei. 

- Şcoala cu clasele I-VIII Pârteşti 
de Sus, com. Cacica, jud. 

Necesitatea urgentă de 
sume pentru lucrari de 
reparatii, consolidari, 
proiectari pentru buna 
desfasurare a 
activitatilor din 
unităţile şcolare. 
 
 

* a 
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 Suceava – reabilitări urgente, 
cu suma de 200 mii lei. 

- Şcoala cu clasele I-VIII Cacica, 
com Cacica, jud. Suceava – 
reparaţii, cu suma de 200 mii 
lei. 

 
Autor: deputat  Longher Ghervazen 
(Minorităţi) 

Fondul de rezervă aflat 
la dispozitia 
Guvernului.  

5  
Anexa 3/25/02 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării la anexa 
3/25/02–  cu suma de 300.000 RON 
pentru reabilitare scoala generala 
cu cl. I-VIII,  comuna Tămădău 
Mare, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: deputat Stelian Fuia (PD-L)  
            senator Dumitru Constantin 
(PD-L) 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea scolii, 
aceasta avand un grad 
mare de degradare. 
 
Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia  
Guvernului 

* a 

6  
Anexa 3/25/02 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării la anexa 
3/25/02–  cu suma de 300.000 RON 
pentru reabilitare scoala generala 
nr. 1din comuna Fundeni, judeţul 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea scolii, 
aceasta avand un grad 
mare de degradare. 
 

A * 
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 Călăraşi. 
 
Autori: deputat Stelian Fuia (PD-L)  
            senator Dumitru Constantin 
(PD-L) 

Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia  
Guvernului 

7  
Anexa 3/25/02 
 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării la anexa 
3/25/02–  cu suma de 100.000 RON 
pentru reabilitare scoala generala 
cu cl. I-IV, sat Pasarea, Comuna 
Frumusani, judeţul Călăraşi. 
Autori: deputat Stelian Fuia (PD-L)  
            senator Dumitru Constantin 
(PD-L) 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea scolii, 
aceasta avand un grad 
mare de degradare 
 
Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia  
Guvernului 

* a 

8  
Anexa 3/25/02 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării la anexa 
3/25/02–  cu suma de 200.000 RON 
pentru reabilitare scoala generala 
cu cl. I-VIII, Comuna Frumusani, 
judeţul Călăraşi. 
 
Autori: deputat Stelian Fuia (PD-L)  
            senator Dumitru Constantin 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea scolii, 
aceasta avand un grad 
mare de degradare 
 
Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia  
Guvernului 

A * 
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(PD-L) 
9 Anexa 3 /Capitol 

5001/Titlu 70/Aliniat 
01 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi  Inovării 

 

Judeţul Neamţ 
Com.Bălţăteşti 
* Şcoala Valea Seacă 
Valoare 160.000 RON 
* Şcoala Bălţăteşti 
Valoare 160.000 RON 
Com. Bicaz Chei 
* Expertiză tehnică pt. Şcoala nr.1 cu 
clasele I-VIII Bicaz Chei, Şcoala nr.2 
cu clasele I-VIII Bicaz Chei şi Şcoala 
nr.1 cu clasele I-VIII Ivaneş 
Valoare15.000 RON 
* Studii topo pt. Şcoala nr.1 cu 
clasele I-VIII Bicaz Chei, Şcoala nr.2 
cu clasele I-VIII Bicaz Chei şi Şcoala 
nr.1 cu clasele I-VIII Ivaneş 
Valoare 3.000 RON 
Întocmire cerere de finanţare 
reabilitare pt Şcoala nr 1 cu clasele I-
VIII Bicaz Chei, Şcoala nr 2 cu 
clasele I-VIII Bicaz Chei şi Şcoala 
nr. 1 cu clasele I-VIII Ivaneş 
Valoare 5.000 RON 
* Studii fezabilitate pt. Şcoala nr.1 cu 
clasele I-VIII Bicaz Chei, Şcoala nr.2 

 
 
 
Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia  
Guvernului 

A * 
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cu clasele I-VIII Bicaz Chei şi Şcoala 
nr.1 Ivaneş cu clasele I-VIII 
Valoare 15.000 RON 
* Proiect tehnic Şcoala nr.1 cu 
clasele I-VIII Bicaz Chei 
Valoare 32640 
* Proiect tehnic Şcoala nr.2 cu 
clasele I-VIII Bicaz Chei 
Valoare 27370 
* Proiect tehnic Şcoala nr.1 cu 
clasele I-VIII Ivaneş, Bicaz Chei 
Valoare 26.780 
* Parchetare săli clase la şcolile din 
Bicaz Chei 
Valoarea 35.000 
Com.Bîra 
* Asigurare utilităţi S.A.M. Bîra 
Valoare 150.000 RON pentru 
finalizare 
* Construire grădiniţă 2 grupe în sat 
Rediu cu PUD 
Valoare 600.000 pentru finalizare 
* Realizare împrejmuire şcoala nr.1 
Rediu 
Valoare 50.000 
* Reabilitare termică şcoala Rediu 
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Valoare 60.000 
Com.Bodeşti 
* Reparaţii capitale şi introducere 
centrală termică Şcoala cu clasele I-
IV Bodeşti-existent SF 
Valoare 250.000 
* Înlocuire învelitoare şi izolare 
termică S.A.M. Bodeşti-existent SF 
Valoare 264.000 RON 
* Introducere centrală termică şcoala 
Bodeştii de Jos-existent SF 
Valoare 60.000 
Com.Boghicea 
* Construcţie local şcoală în satul 
Căuşeni- 2 săli de clasă+1 sală 
grădiniţă 
Valoare 500.000 RON 
*Schimbare şarpantă Şcoala 
Boghicea 
Valoare 40.000 
* Schimbare instalaţie electrică 
Şcoala Slobozia 
Valoare 30.000 
Com.Borleşti 
* Şcoala cu clasele I-IV Şovoaia 
(reabilitare exterioară) 
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Valoare 45.000 RON 
* Şcoala Mastacăn (finalizare grup 
sanitar interior, alimentare cu apă) 
Valoare 250.000 
* Gard împrejmuitor şcoala 
Mastacăn 
Valoare 30.000 
* Reabilitare şi extindere magazie de 
lemne şcoala Mastacăn 
Valoare 15.000 
* Reabilitarea curţii interioare a 
şcolii Mastacăn 
Valoare 10.000 
* Reabilitare termică exterioară a 
şcolii Mastacăn 
Valoare 50000 
* Şcoala cu clasele I-IV nr.3 Ruseni 
(reabilitare exterioară) 
Valoare 36.000 
* Reabilitare acoperiş Şcoala cu 
clasele I-VIII Ruseni 
Valoare 150.000 
* Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV 
Nr.2 Ruseni (acoperiş, toalete, 
interioare, centrală termică) 
Valoare 300.000 
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* Gard împrejmuitor Şcoala nr.2 
Ruseni 
Valoare 20.000 
*Reabilitare şi extindere magazie 
lemne Şcoala nr.2 Ruseni 
Valoare 15.000 
* Gard împrejmuitor Şcoala nr.1 
Ruseni 
Valoare 30.000 
* Finalizare grup sanitar, aducţiune 
apă şi fosă septică S.A.M. Borleşti 
Valoare 50.000 
* Înlocuire tâmplărie la şcoală şi sală 
de sport S.A.M. Borleşti 
Valoare 100.000 
* Grădiniţă S.A.M. Borleşti - 
construcţie nouă 
Valoare 600.000 
* Schimbare acoperiş, reabilitare 
exterior S.A.M. Borleşti 
Valoare 200.000 
Com.Bozieini 
* Schimbare acoperiş la Şcoala 
S.A.M. Bozieni 
Valoare 100.000 
*Schimbare acoperiş Şcoala Iucşa 
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Valoare 100.000 
* Centrale + instalaţie Şcoala Iucşa 
Valoare 60.000 
* Introducere apă şi canalizare 
Şcoala Iucşa 
Valoare 80.000 
* Schimbare acoperiş Şcoala Crăieşti 
Valoare 50.000 
* Şcoala Baneasa clasele I-IV (ISJ 
Neamţ) 
Valoare 50.000 
* Grădiniţa Bozieni (ISJ Neamţ) - 
construcţie nouă 
Valoare 500.000 
Com.Ceahlău 
* Reabilitare pentru 3 şcoli 
Valoare 4.600.000 
Com.Costişa 
* Înlocuit învelitoare şcoala cu 
clasele I-VIII Costişa 
Valoare 250.000 RON 
* Împrejmuire şcoala cu clasele I-
VIII Costişa 
Valoare 80.000 RON 
* Schimbat învelitoare Grădiniţa nr.1 
Costişa 
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Valoare 120.000 RON 
*Împrejmuire Grădiniţa Costişa 
Valoare 250.000 
Com.Doljesti 
* Şcoala Buruieneşti 
 Valoare 900.000 restanţă la plată 
* Dotări Şcoala Buruieneşti 
Valoare 250.000 RON 
* Amenajare incintă Şcoala 
Buruieneşti 
Valoare 600.000 RON 
* Reabilitare Şcoala Doljeşti 
Valoare 700.000 RON 
*Grădiniţa Rotunda 
Valoare 110.000 restanţă la plată 
Com. Gâdinţi 
* Împrejmuire şcoală -în derulare 
Valoare 150.000  
* Sală sport şcoală-intenţie 
Valoare 2.000.000 
Com. Ghindăoani 
* Şcoala „Vasile Conta” (grup social, 
instalaţie termică + centrală 
Valoare 300.000 neachitat 
* Reabilitare Şcoala „Vasile Conta” 
Valoare 200.000 
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Com. Hangu 
* Grădiniţa Hangu 
Valoare 150.000 nechitat 
* Şcoala Buhalniţa 
Valoare 100.000 nechitat 
* Şcoala Chiriţeni 
Valoare 60.000 neachitat 
* Înlocuit învelitoare, tencuieli, 
pardoseli Şcoala Hangu 
Valoare 400.000 
Com. Mărgineni 
* Şcoala Hoiseşti 
Valoare 50.000 nechitat 
* Şcoala Mărgineni 
Valoare 600.000 RON 
*Grădiniţă Mărgineni 
Valoare 400.000 
Com. Oniceni 
* Reabilitare şcoli Oniceni şi Sârca 
(PT)- bani retraşi 
Valoare 400.000  
* Reabilitare Şcoala Valea-Cuci-
existent PT 
Valoare 400.000 
Com. Pânceşti 
* Şcoala cu clasele I-IV Holm- 
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147.842 achitat 
Valoare 835.940 RON 
Com. Păstrăveni 
* Instalaţii Şcoala cu clasele I-VIII 
Rădeni-182.000 de achitat 
Valoare 350.000 
Com. Pipirig 
* Centrală termică + clădire - Şcoala 
Stînca 
Valoare 100.000 
* Alimentare cu apă - Şcoala Pluton 
Valoare 50.000 
* Acoperiş Şcoala Pipirig S.A.M. 
Valoare 300.000 
Com. Războieni 
* Modernizare şcoala din Borşeni 
Valoare 175.000 
* Modernizare şcoala din Valea Albă 
Valoare 175.000 
Com. Rediu 
* Şcoala Rediu 
Valoare 100.000 
*Şcoala Poloboc 
Valoare 100.000 
Com. Săbăoani 
*Grădiniţa Săbăoani-420.000 achitat 
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Valoare 1.150.944 
* Introducere gaz metan în corpul B, 
Liceul „Vasile Alecsandri” Săbăoani 
Valoare 143.000 neachitat (Ord.HG 
962/2008) 
Com. Săvineşti 
* Grădiniţa Săvineşti 
Valoare 200.000 neachitat 
              500.000 pentru finalizare 
Com. Tarcău 
* Şcoala Brateş- 100.000 neachitat, 
200.000 pt. finalizare 
Valoare 1.100.000 
* Grupuri sanitare Şcoala centru 
Tarcău 
Valoare 80.000 
Com. Tazlău 
*Sală sport Şcoala I. Mironescu 
Valoare 2.200.000 pt. Finalizare 
Com. Timişeşti 
* Şcoala I-VIII Timişeşti-restanţe la 
plată 
Valoare 85.000 
* Şcoala gen. I-VIII Timişeşti 
Valoare 483.000 
* Şcoala gen. I-VIII Dumbrava 
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Valoare 498.000 
Com. Trifeşti 
* Şcoala nr.2 Miron T. Costin-
200.000 plătiţi 
Valoare 775.850 
Com. Tupilaţi 
* Grădiniţa Tupilaţi 
Valoare 300.000 neachitat 
*Şcoala Tupilaţi 
Valoare 35.000 nechitat 
*Şcoala Totoieşti 
Valoare 50.000 nechitat 
*Grădiniţa Tupilaţi 
Valoare 600.000  
Com. Valea Ursului 
* Grădiniţă satul Chilii-800.000 
neachitat 
Valoare 1.200.000 
Com. Văleni 
*Şcoala Moreni (modernizare şi 
reabilitare) 
Valoare 140.000 de achitat 
Com. Vînători Neamţ 
*Seminar teologic Mănăstirea Neamţ 
Valoare 300.000 nedecontat 
* S.A.N. Vînători Neamţ 
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Valoare 250.000 nedecontat 
* Grădiniţă S.A.N. 
Valoare 2.300.000 
* Seminar teologic 
Valoare 300.000 
* Campus S.A.N. Vînători 
Valoare 1.700.000 nedecontat 
* Alte şcoli (acoperişuri, tâmplărie) 
Valoare 50.000 
TOTAL GENERAL: 26.783.524 
RON  
Autori:  senator Ioan Chelaru 
(PSD+PC) 
             deputat Ioan Munteanu 
(PSD+PC) 
             deputat Culiţă Tărâţă 
(PSD+PC) 
             deputat Victor Surdu 
(PSD+PC) 

 
 
10 Anexa 3/25/ 

 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de - 
2.196,675 lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 

Pentru buna 
desfăşurare a activităţii 
didactice a 
preşcolarilor se impune 
construirea unor noi 

A*  
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- Am

enajare creşă – Centrul 
bugetar nr. 3 Axente Sever – 
Aiud  

 
Autori: deputat Teodor Atanasiu 
(PNL) 
             Grupurile Parlamentare ale 
PNL 
             din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

clădiri pentru cresa. 
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea 
infrastructurii şcolare 

11 Anexa 3/25/ 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării  
 
Proiectul privind 
reabilitarea 
infrastructurii scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
796 mii   lei pentru realizarea 
urmatorelor obiective: 

- Re
abilitare scoala, comuna 
Vadu Motilor, Jud. Alba – 
600 mii lei 

- Re
abilitare Şcoala şi construire 
grupuri sanitare , sat Tibru, 
comuna Cricau, jud Alba– 
160 mii lei 

Pentru buna 
desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată 
se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, 
de asemenea, este 
necesară construirea 
unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor 
condiţiile de igienă 
corespunzătoare. Tot 

A*  
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- Şco
ala Săliştea-Deal, Jud. Alba, 
gard împrejmuire şi alei 
interioare  - 15 mii lei 

- Re
abilitare şcoală generală a 
Transilvaniei, Câmpeni, jud 
Alba – 21 mii lei 

 
 Autori: deputat Teodor Atanasiu 
(PNL) 
             Grupurile Parlamentare ale 
PNL 
             din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea 
clădirilor şi crearea 
unui număr suficient de 
săli de curs. 
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea 
infrastructurii scolare. 

 
 
12 Anexa 3/25/ 

 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării pentru judeţul 
Giurgiu,  a  sumei de 910  mii lei, pentru 
următoarele obiective: 

- executarea lucrărilor de de 
reabilitare instalaţie electrică şi 
încălzire centrală la Şcoala 
generală cu clasele I-VIII din 
comuna Săbăreni, judeţul 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
reabilitarea instalaţiei 

A*  
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Giurgiu, cu suma de 400 mii lei. 
- Cofinanţarea proiectului de 

construcţie şcoala+grădiniţă (6 
săli de clasă) în comuna 
Grădinari, judeţul Giurgiu, cu 
suma de 510 mii lei 

    
  Autori: deputat Dan Păsat (PNL) 
              Grupurile Parlamentare ale PNL 
               din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

electrice şi a încălzirii 
centrale care să asigure 
elevilor condiţiile 
corespunzătoare.  
 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice 
şcolarilor şi preşcolarilor  
încadraţi la unităţile  de 
învăţământ menţionate se 
impune construirea unor 
noi clădiri pentru şcoală şi 
grădiniţă, cele din prezent 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând şsolarilor şi 
preşcolarilor condiţiile 
optime de igienă şi spaţiu.  
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare 

13 Anexa 3/25/ 
 
 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de de 100 
mii lei pentru finanţarea obiectivului : „ 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 

A*  
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare 

Reconstrucţie şcoală cu clasele I-IV 
Ercea-Poiana” Comuna Căzănesşti, jud. 
Mehedinţi 
 
Autori: deputat Viorel PALAŞCA (PNL) 
             Grupurile Parlamentare ale PNL 
             din Camera Deputaţilor şi Senat 

menţionată se impune 
reabilitarea.  
Cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare. 

14 Anexa 3/25/ 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 100 mii 
lei pentru  finanţarea   obiectivului : „ 
Reabilitare şcoala cu clasele I-IV 
Căzăneşti”, Comuna Căzăneşti, jud. 
Mehedinţi 
 
Autori: deputat Viorel PALAŞCA (PNL) 
            Grupurile Parlamentare ale PNL 
             din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 

A*  
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reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare. 

15 Anexa 3/25/ 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 100 mii 
lei pentru finalizarea 
obiectivului:”Grup sanitar Şcoala cu 
clasele I-IV Căzăneşti”. Comuna 
Căzăneşti, jud. Mehedinţi. 
 
Autori: deputat Viorel PALAŞCA (PNL) 
            Grupurile Parlamentare ale PNL 
             din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare. 

A*  

16 Anexa 3/25/ 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 300 mii 
lei pentru reabilitarea obiectivului:” 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 

A * 
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Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare 

Şcoala cu clasele I-IV Cotoroaia”, 
Comuna Voloiac, jud. Mehedinţi 
 
Autori: deputat Viorel PALAŞCA (PNL) 
            Grupurile Parlamentare ale PNL 
             din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

menţionată se impune 
reabilitarea.  
Cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare. 

17 Anexa 3/25/ 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 350 mii 
lei pentru reabilitarea obiectivului: „ 
Şcoala cu clasele I-IV Dobra” , Comuna 
Bălăciţa, jud. Mehedinţi 
 
Autori: deputat Viorel PALAŞCA (PNL) 
            Grupurile Parlamentare ale PNL 
             din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Alocare din suma 
prevăzuta in bugetul 
Ministerul Educaţiei, 

A*  
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Cercetării şi Inovării - 
Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
scolare. 

18 Anexa 3/25/02 
 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 
 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
 
 

Se propune alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării a sueia de  600000 lei pentru 
reabilitare grădiniţa din  comuna Gura 
Ialomiţei, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: deputat Cristina Ancuţa Pocora 
(PNL) 
            Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Actualul sediu prezintă un 
pericol pentru siguranţa şi 
integritatea fizică a 
copiilor. 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
              

A*  

19 Anexa 3/25/02 
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 

Pentru asigurarea 
fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective 

A*  
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Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construire grădiniţe 
în satele Lunca Prahovei şi satul 
Banului”, com. Măgureni, cu suma de 
1.800.000 mii lei 
 
Autori: deputat: Graţiela Gavrilescu (PNL)
            deputat: Cristian Burlacu (PNL) 
            deputat: Adriana Săftoiu (PNL) 
             senator: Teodor Meleşcanu (PNL) 
             Grupurile Parlamentare ale PNL 
din 
             Camera Deputaţilor şi Senat 

de investiţii deosebit de 
importante pentru 
locuitorii comunei. 
 
Fondul de rezervă aflat la 
dispozitia Guvernului 

20 Anexa 3/25/02 
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Reabilitare Şcoala cu 
clasele I-VIII Cocorastii Misli şi 
Grădiniţa cu program normal din 
Cocorastii Mislii, com. Cocorastii Mislii, 
cu suma de 600.000 mii lei 
 
Autori: deputat: Graţiela Gavrilescu (PNL)
            deputat: Cristian Burlacu (PNL) 
            deputat: Adriana Săftoiu (PNL) 
             senator: Teodor Meleşcanu (PNL) 
             Grupurile Parlamentare ale PNL 
din 
             Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru asigurarea 
fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de 
importante pentru 
locuitorii comunei. 
 
Fondul de rezervă aflat la 
dispozitia Guvernului 

A * 
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21 Proiectul legii bugetului 
de stat pe anul 2009 
Cap. I, Sectiunea a 2-a, 
art.4, lit e 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza 
pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2007 

Poziţia 31, jud. Prahova 
 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Construire sala de sport la 
şcoala nr. 3 Lilieşti”, Băicoi, cu suma  
de 2.500.000 mii lei 
 
Autori: deputat: Graţiela Gavrilescu (PNL)
            deputat: Cristian Burlacu (PNL) 
            deputat: Adriana Săftoiu (PNL) 
             senator: Teodor Meleşcanu (PNL) 
             Grupurile Parlamentare ale PNL 
din 
             Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Pentru asigurarea 
fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de 
importante pentru 
locuitorii comunei. 
 
Fondul de rezervă aflat la 
dispozitia Guvernului  
 

A*  

22 Anexa 3/25/02 
Capitol 51, art.01, alin.15 
 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Pozitia 33 Salaj 
Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea Scolii generale  sat  Biusca, 
com. Benesat 
 
Autori: deputat Mirel Taloş (PNL) 
            Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le 
pun în pericol sănătatea 
fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Alocare din suma 
prevazuta in bugetul 
Ministerului Educatiei, 

A*  



 27 

Cercetarii si Inovarii 
23 Anexa 3/25/02  

 
 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cu suma de 100.000 lei pentru 
Scoala Clipicesti, judetul Vrancea. 
 
Autor:  deputat Alin Silviu Trasculescu 
(PDL) 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului pentru 
finantarea reparatiilor 
capitale la Scoala 
Clipicesti, comuna Tifesti, 
jud. Vrancea. 
  
Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia  Guvernului 

A*  

24 Anexa 3/25/02 Cap 51, art 
01 
 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
8.844.755,24 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie a Campusului 
Şcolar din comuna Osica de Sus, judeţul 
Olt.  
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investiţia de află în curs de 
derulare. Suma solicitată 
reprezintă valoarea rămasă 
de decontat (inclusiv 
TVA) 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

25 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 750.000 
lei  pentru extinderea si modernizarea 
grădiniţei ,,Dumbrava Minunată, din 
oraşul Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a copiilor din 
comuna. 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  
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26 Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 240.000 
lei pentru reabilitarea Grădiniţei cu 
priogram prelungit din oraşul 
Scorniceşti, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a copiilor din 
comuna. 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

27 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 360.780 
lei pentru reabilitarea Şcolii cu clasele I-
VIII Mărgineni, din oraşul Scorniceşti, 
judeţul Olt. 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le 
pun în pericol sănătatea 
fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

28 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 476.000 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţii la Şcoala generală din satul 
Falcoeni, comuna Potcoava, judeţul Olt.
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le 
pun în pericol sănătatea 
fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 

A*  
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Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

29 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 797.300 
lei pentru  reabilitarea grădiniţei cu 
program prelungit din comuma 
Potcoava, judeţul Olt. 
 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a copiilor din 
comuna. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

30 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art 01 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 4.760.000 
lei pentru construcţia unui campus 
şcolar în comuma Potcoava, judeţul Olt.
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

31 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 31 Vâlcea 
Se propune alocarea sumei de 155.000 
lei pentru reabilitarea şcolii cu clasele I-
IV din comuna Alunu, judeţul Vâlcea 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
             Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PNL 

Investiţia a fost finanţată 
de Guvernul României 
prin H.G. nr. 962/2008, 
anexa nr. 1. Lucrarea a 
fost finalizată. Suma 
solicitată reprezintă 
diferenţa care trebuie 
primită de la Guvernul 
României. 

A*  
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Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

32 Anexa 3/25/02 Cap 51, art 
01, alin. 15 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 500.00 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construire a Campusului Şcolar Şcoala 
de Arte şi Meserii  din comuna 
Izvoarele, judeţul Olt 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Investiţia este finanţată 
prin “Programul 
Operaţional Regional”. 
Suma finanţată reprezintă 
cofinanţarea Consiliului 
Local 
Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

33 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 350.000 
lei pentru reabilitarea Şcolii cu clasele I-
VIII Alimăneşti din comuna Izvoarele, 
judeţul Olt 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
             Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PNL  

Investiţia este finanţată 
prin “Programul 
Operaţional Regional”. 
Suma finanţată reprezintă 
cofinanţarea Consiliului 
Local 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 

A*  
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Cercetarii si Inovarii 
34 Anexa 3/25/02  

 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 250.000 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare şi extindere la grădiniţa din  
comuna Giuvărăşti, judeţul Olt 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a copiilor din 
comuna. 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A * 

35 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 500.000 
lei pentru cofinanţarea investiţiei de 
reabilitare a Şcolii Generale din 
comuna Cilieni, judeţul Olt 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
             Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PNL 
 

Suma reprezintă partea de 
cofinanţare a Consiliului 
Local. Investiţia face parte 
dintr-un proiect finanţat de 
Banca Mondială 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

36 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 650.000 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala cu clasele I-VIII 
din comuna Scărişoara, judeţul Olt 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Elevii învaţă în prezent în 
condiţii improprii care le 
pun în pericol sănătatea 
fizică şi mentală si 
afectează condiţiile de 
studiu.  
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 

A*  
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Cercetarii si Inovarii 
 

37 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 100.000 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a sistemului de încălzire 
centrală la Grădiniţa cu program 
normal din comuna Scărişoara, judeţul 
Olt 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a copiilor din 
comună. 
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

38 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 1.400.000 
lei  pentru reabilitarea şi modernizarea 
Liceului Tudor Vladimirescu din oraşul 
Drăgăneşti – Olt, judeţul Olt. 
 
Autori: deputat Gigel Ştirbu (PNL) 
            Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le 
pun în pericol sănătatea 
fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Alocare din suma 
prevăzută în bugetul 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

A*  

39 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Se propune finanţarea din suma 
prevăzută a obiectivului „Reabilitarea 
Scoala Generala Istria I-IV”, com. 
Istria cu suma de 500 mii ron, jud. 
Constanţa. 
 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentrui 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 

A*  



 33 

 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL  

 
 

40 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 600 mii 
ron din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului „Grădiniţă cu 
program normal”, oraşul Hârşova, jud. 
Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 
 

 

A*  

41 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 100 mii 
ron din suma prevăzută pentru 
obiectivele „Construcţii grădiniţe – 
proiecte tehnice şi studii de 
fezabilitate”, oraşul Medgidia, jud. 
Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 
 

 

A*  

42 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Campus şcolar etapa a II-a”, 
oraşul Medgidia, jud. Constanţa. 
 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 

A*  
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învăţământ preuniversitar 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

investiţiilor în educaţie 
 

 

43 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1100 mii 
lei din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Reabilitare şcoli, loc. 
Băltăgeşti şi loc. Crucea”, comuna 
Crucea Medgidia, jud. Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 
 

 

A*  

44 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1400 mii 
ron din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Gradinita Cuza-Vodă 
(program in derulare)”, com. Cuza-
Vodă, jud. Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 
 

 

A*  

45 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 1400 mii 
ron pentru obiectivul „Gradinita Cuza-
Vodă (program in derulare)”, com. 
Cuza-Vodă, jud. Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 

A*  
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Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

 
 

46 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 70 mii ron 
din suma prevăzută pentru finalizarea 
obiectivului „Reabilitare şcoală Săraiu”, 
com. Săraiu, jud. Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 
 

 

A*  

47 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 600 mii 
ron din suma prevăzută pentru 
finalizarea obiectivului „Reabilitare 
şcoală Dulgheru”, com. Săraiu, jud. 
Constanţa. 
 
Autori: senator Puiu Haşotti (PNL)  
            deputat Mihai Lupu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Finanţarea acestu obiectiv 
este esenţială pentru 
asigurarea condiţiilor 
optime de şcolarizare şi 
pentru continurea 
investiţiilor în educaţie 
 

 

A*  

48 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  

Se propune alocarea sumei de 201 mii 
lei pentru proiectul  “Construire 
Gradinta cu program normal sat 
Dranceni”, com. Dranceni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 

Acest proiect se afla in 
curs de executie, suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Dranceni 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

A*  
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Cercetarii si Inovarii PNL 
 

 
 

49 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

 Se propune alocarea sumei de 1.260 mii 
lei pentru proiectul “ Construire 
gradinita cu program normal 5 Sali de 
grupa sat Rasesti” com. Dranceni, jud. 
Vaslui  
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Rasesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  
 

 

A*  

50 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 483 mii 
lei pentru proiectul  “ Reparatii capitale 
Scoala cu cls. I – VIII Rasesti” com. 
Dranceni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Rasesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  
 

 

A*  

51 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 

Se propune alocarea sumei de 368 mii 
lei pentru proiectul “Asigurare utilitati 
Scoala Generala I – VIII Ghermanesti ” 
com. Dranceni, jud. Vaslui 
 
 Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul 
Ghermanesti sa 

A*  
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Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  
 

 
52 Anexa 3/25/02 

Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei 
pentru  “Achizitia si montarea unei 
centrale termice la Scoala Epureni ” 
com. Duda Epureni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Epureni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  
 

 

A*  

53 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 25 mii lei 
pentru  “Achizitia si montarea unei 
centrale termice la Scoala Duda ” com. 
Duda Epureni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Duda sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  
 

 

A*  

54 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea sumei de 28 mii  lei 
pentru  “Achizitia si montare unei 
centrale termice la Scoala Valea 
Grecului ” com. Duda Epureni, jud. 
Vaslui 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 

A*  
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învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

copiii din satul Valea 
Grecului sa beneficieze de 
conditii normale pentru  
educatie  
 

 
55 Anexa 3/25/02 

Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 2.261 mii 
lei pentru        “Executarea si finalizarea 
lucrarii – Scoala cu 8 sali de clasa - 
Epureni” com.  Duda Epureni, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 
 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Epureni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  
 

 

A*  

56 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 150 mii 
lei pentru  “ Instalatie de incalzire care 
utilizeaza pompe de caldura cu sursa 
termica la Scoala de Arte si Meserii 
Falciu” com. Falciu, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Falciu sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  
 

 

A*  
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57 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.189 mii 
lei pentru  “Construire Gradinita cu 
Program Normal Ranzesti ” com. 
Falciu, jud. Vaslui  
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Falciu sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  
 

 

A*  

58 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.724 mii 
lei pentru  “Construire Gradinita cu 
Program Prelungit Falciu ” com. Falciu, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Falciu sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

A*  

59 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.776 mii 
lei pentru “Reabilitarea cladirii fostului 
Internat al Scolii de Arte si Meserii 
Falciu ” com. Falciu, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Falciu sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

A*  
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60 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 775 mii 
lei pentru proiectul “Scoala cu clasele I 
– VIII Sat Gura Vaii, com. Stanilesti”¸ 
jud. Vaslui  
 
 Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Gura Vaii 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

61 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.165 mii 
lei pentru proiectul “Scoala cu clasele I 
– IV Sat Budu Cantemir, com. Stanilesti 
”, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Budu 
Cantemir sa beneficieze de 
conditii normale pentru  
educatie  

A*  

62 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 435 mii 
lei pentru proiectul “Scoala cu clasele I 
– IV sat Chersacosu, com. Stanilesti ”¸ 
jud. Vaslui  
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Chersacosu 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

63 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 

Se propune alocarea sumei de 482 mii 
lei pentru proiectul “Scoala cu clasele I 
– VIII sat Poganesti, com. Stanilesti ”, 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 

A*  
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Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

jud. Vaslui  
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
  

pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Poganesti 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

64 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 504 mii 
lei pentru proiectul “Gradinita PN sat 
Poganesti, com. Stanilesti ”, jud. Vaslui  
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Poganesti 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

A*  

65 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 580 mii 
lei pentru proiectul “Scoala cu clasele I 
– X Bogdanesti ”, com. Bogdanesti, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Bogdanesti 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

A*  

66 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
lei pentru proiectul “Scoala cu 4 Sali de 
clasa  ”  com. Dodesti¸ jud. Vaslui 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 

A*  
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

investitiei astfel incat 
copiii din satul Dodesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

67 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 800 mii 
lei pentru  “Gradinta cu 4 Sali de 
grupa” com. Dodesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Dodesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

68 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 350 mii  
lei pentru proiectul “Reparatii gradinita 
Pogana ”  com. Pogana, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Pogana sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

A* 

69 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 

Se propune alocarea sumei de 350 mii 
lei pentru proiectul “ Reparatii 
Gradinita Mascurei” com. Pogana, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Mascurei 
sa beneficieze de conditii 

A*  
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Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 
 

normale pentru  educatie  

70 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii 
lei pentru proiectul “Construire 
gradinita Tatomiresti”  com. Pogana, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Tatomiresti 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

71 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 350 mii 
lei pentru proiectul “Reparatii gradinita 
Bogesti ” com. Pogana, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Bogesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru educatie  

A*  

72 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
lei pentru proiectul “Modernizare 
Scoala de Arte si Meserii Pogana – 
achizitionare centrala termica ”  com. 
Pogana, jud. Vaslui 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Pogana sa 

A*  
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Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

73 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
lei pentru proiectul “Scoala Salceni – 
sistematizarea verticala a terenului si 
realizarae instalatiei de incalzire ”,com. 
Pochidia, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Salceni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

74 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.700 mii 
lei pentru proiectul “ Construirea unei 
scoli in satul Borodesti ” ,com. Pochidia, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Borodesti 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

75 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Se propune alocarea sumei de 281 mii 
lei pentru proiectul “ Gradinita cu 
program normal Rafaila” , com. 
Rafaila, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Rafaila sa 

A*  
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Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

76 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 403 mii 
lei pentru proiectul “ Reabilitarea Scolii 
cu cls. I – IV Roteni, ”  com. Rafaila, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Roteni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

77 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 482 mii 
lei pentru proiectul “ Construire 
utilitati la Scoala cu cls. I – VIII 
Rafaila”, com. Rafaila, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Rafaila sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

78 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 14.008 
mii lei pentru proiectul “Campus Scolar 
– Tip 10 Sali de clasa ” com. Vetrisoaia, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Vetrisoaia 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A* 
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79 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 600 mii 
lei pentru proiectul "Gradinita cu trei 
sali de clasa, in localitatea Ciocani " 
com. Ciocani, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Ciocani sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

80 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 753 mii 
lei pentru proiectul “ Scoala cu 6 sali de 
clasa Schineni ”, oras Murgeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Schineni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

A*  

81 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 220 mii 
lei pentru proiectul “ Achizitionare si 
montare centrala termica la Caminul 
Cultural Murgeni ”, oras Murgeni, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din orasul Murgeni 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

82 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 

Se propune alocarea sumei de 800 mii 
lei pentru proiectul "Construire Scoala 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
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art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

sat Vadurile"  , com. Iana, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Vadurile sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

83 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 900 mii 
lei pentru proiectul" Reabilitare Scoala 
sat Recea" , com. Iana, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Recea sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

84 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.235 mii 
lei pentru proiectul" Constructie Scoala 
Generala cu 8 Sali de clasa in localitatea 
Balteni" , com. Balteni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Balteni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

85 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea sumei de 671 mii 
lei pentru proiectul" Gradinita 4 grupe 
sat Bacesti", com. Bacesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
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învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

copiii din satul Bacesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

86 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 352 mii 
lei pentru proiectul " Scoala cls. I – IV 
sat Armaseni", com. Bacesti, jud. Vaslui
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Armaseni 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

87 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 490 mii 
lei pentru proiectul" Scoala cu cls. I – 
IV sat Paltinis",  com. Bacesti, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Paltinis sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

88 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  

Se propune alocarea sumei de 1.680 mii 
lei pentru proiectul" Gradinita 4 grupe 
sat Bacesti",  com. Bacesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Bacesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  
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Cercetarii si Inovarii 
89 Anexa 3/25/02 

Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 849 mii 
lei pentru proiectul" Gradinita 2 grupe 
sat Babusa",  com. Bacesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Babusa sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

90 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 1.917 mii 
lei pentru proiectul" RK Scoala Bacesti 
+ Extindere",  com. Bacesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Bacesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

91 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 2.580 mii 
lei pentru proiectul"Constructie 
Gradinita sat Fastaci",  com. Cozmesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Fastaci sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

92 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 

Se propune alocarea sumei de 380 mii 
lei pentru proiectul" Reabilitare Scoala 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
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art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Ibanesti",  com. Ibanesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Ibanesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

93 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 470 mii 
lei pentru proiectul "Reparatii capitale 
Scoala Minzati",  com. Ibanesti, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 
 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Manzati sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

94 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 520 mii 
lei pentru proiectul" Reparatii Capitale 
Scoala Putu Olarului",  com. Ibanesti, 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Putu 
Olarului sa beneficieze de 
conditii normale pentru  
educatie  

 

95 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 

Se propune alocarea sumei de 350 mii 
lei pentru proiectul"Reabilitare Scoala 
cu 8 Sali de clasa si 2 laboratoare sat 
Osesti",  com. Osesti, jud. Vaslui 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

investitiei astfel incat 
copiii din satul Osesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

96 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 626 mii 
lei pentru proiectul"Reabilitare Scoala 
cu 3 Sali de clasa sat Padureni" ,  com. 
Osesti¸ jud. Vaslui  
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Padureni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

97 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 862 mii 
lei pentru proiectul"Reabilitare Scoala 
cu 4 Sali de clasa, sat Buda" ,  com. 
Osesti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Buda sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

98 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 

Se propune alocarea sumei de 533 mii 
lei pentru proiectul" Reabilitare Scoala 
cu cls. V – VII  Nicolae Gh. Lupu”sat 
Arsura ,  com. Arsura, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Arsura sa 
beneficieze de conditii 
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Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

normale pentru  educatie  

99 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 509 mii 
lei pentru proiectul “Dezvoltarea 
infrastructurii scolare in mediul rural  – 
Gradinita cu program normal doua 
grupe, sat Bozia Noua",  com. Berezeni, 
jud. Vaslui 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Bozia 
Noua sa beneficieze de 
conditii normale pentru  
educatie  

 

100 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 810 mii 
lei pentru proiectul “ Dezvoltarea 
infrastructurii scolare in mediul rural  – 
Gradinita cu program normal doua 
grupe, sat Musata" ,  com. Berezeni¸ 
jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Musata sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

101 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 

Se propune alocarea sumei de 320 mii 
lei pentru proiectul “ Dezvoltarea 
infrastructurii scolare in mediul rural – 
Utilitati Scoala Musata ",  com. 
Berezeni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Musata sa 
beneficieze de conditii 
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Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

normale pentru  educatie  

102 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 200 mii 
lei pentru proiectul" Reabilitare, 
consolidare, extindere corp B - SAM 
Berezeni ",  com. Berezeni, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Berezeni sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

103 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovării 

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
lei pentru obiectivul de investiţii 
„Şcoala cu cls. I-IV, sat. Buneşti, com. 
Buneşti-Avereşti”, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Bunesti sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

104 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovării 

Se propune alocarea sumei de 480 mii 
lei pentru obiectivul de investiţii 
„Şcoala cu clasele I-IV, sat Roşiori, 
com. Buneşti-Avereşti, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din satul Rosiori sa 
beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  
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105 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovării 

Se propune alocarea sumei de 13.125 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
„Campus şcolar Liceul Cuza Vodă”, 
mun. Huşi, jud. Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din Municipiul Husi 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

106 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovării 

Se propune alocarea sumei de 2144 mii 
lei pentru proiectul "Reparaţii capitale 
Şcoala nr. 1 Huşi", mun. Husi, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din Municipiul Husi 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

107 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovării 

Se propune alocarea sumei de 288 mii 
lei pentru proiectul "Reparaţii capitale 
Grădiniţa nr. 13", mun. Huşi, jud. 
Vaslui 
 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Acest proiect se afla in 
curs de executie,suma 
prevazuta fiind necesara 
pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din Municipiul Husi 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

 

108 Anexa 3/25/02 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 

Se propune alocarea sumei de 1750 mii 
lei pentru proiectul"Construcţie 
Grădiniţa nr. 8", mun. Huşi, jud. Vaslui

Acest proiect se afla in 
curs de executie, suma 
prevazuta fiind necesara 
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Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  
 
Ministerul Educatiei,  
Cercetarii si Inovării 

 
Autori: senator Cristian David (PNL) 
             deputat Dan Mihai Marian (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

pentru finalizarea 
investitiei astfel incat 
copiii din Municipiul Husi 
sa beneficieze de conditii 
normale pentru  educatie  

109 Anexa 3/25/02 
Cap.51, art.01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Poz. 40, Judeţul Vâlcea: 
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru judeţul Vâlcea în 
vederea realizării următoarelor 
obiective de investiţii: 
- „Finalizarea lucrărilor de construcţie 

la Liceul Constantin Brâncoveanu”, 
Horezu, cu suma de 600 mii lei 

- „Înfiinţarea unei grădiniţe cu program 
prelungit în oraşul Băbeni”, oraşul 
Băbeni, cu suma de 700 mii lei 

- „Construcţie grădiniţă cu program 
prelungit”, oraşul Băile Olăneşti, cu 
suma de 3400 mii lei 

- „Reabilitarea Şcolii cu clasele I-VII 
Şirineasa, localul A”, comuna 
Şirineasa, cu suma de 185 mii lei   

- „Reabilitare sală de sport Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII”, în sat 
Muereasca, comuna Muereasca, cu 
suma de 630 mii lei 

- „Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII” 
în satul Urşi, comuna Stoileşti, cu 
suma de 1000 mii lei 

Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şcolare 
 
 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
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- „Reabilitare şcoli”, în satele Bârsoiu şi 
Stoileşti, comuna Stoileşti, cu suma de 
5000 mii lei 

- „Utilităţi şi reabilitare la şcoli”, satele 
Bârseşti şi Ruda, comuna Budeşti, cu 
suma de 440 mii lei 

 
Autori: senator Emilian Frâncu (PNL) 
             deputat Cristian Buican (PNL) 
             Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

110 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Prahova, pentru 
obiectuvul „Construire gradiniţe în 
satele Lunca Prahovei şi satul Banului”, 
com. Măgureni, cu suma de 1.800.000 
mii lei. 

 
Autori: senator Teodor Meleşcanu 

(PNL) 
            deputat Graţiela Gavrilescu 

(PNL) 
            deputat Cristian Burlacu (PNL) 
            deputat Adriana Săftoiu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 

PNL 

Pentru asigurarea 
fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de 
importante pentru 
locuitorii comunei.  
 
Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
 

 

111 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15  
 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Prahova pentru 

Pentru asigurarea 
fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective 
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

obiectivul „Reabilitare Şcoala cu clasele 
I-VIII Cocorăştii Misli şi grădiniţa cu 
program normal din Cocorăştii Misli”, 
com. Cocorăştii Misli, cu suma de 
600.000 mii lei 
 

Autori: senator Teodor Meleşcanu 
(PNL) 

            deputat Graţiela Gavrilescu 
(PNL) 

            deputat Cristian Burlacu (PNL) 
            deputat Adriana Săftoiu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 

PNL 

de investiţii deosebit de 
importante pentru 
locuitorii comunei.  
 
Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
 

112 Proiectul Legii Bugetului 
de stat pe anul 2009 
Cap. 1, Secţiunea a II-a, 
art. 4, lit.e) 
 
Programul de dezvoltare a 
infrastructutii şi a unei 
baze sportive din spaţiul 
rural, care se vor repartiza 
pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit 
Ordonanţei Guvernului nr. 
7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor 

Poziţia 31, jud. Prahova 
Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „Construire sala de sport la 
şcoala nr. 3 Lilieşti”, Băicoi, cu suma de 
2.500.000 mii lei 
 
 

Autori: senator Teodor Meleşcanu 
(PNL) 

            deputat Graţiela Gavrilescu 
(PNL) 

            deputat Cristian Burlacu (PNL) 
            deputat Adriana Săftoiu (PNL) 

               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Pentru asigurarea 
fondurilor necesare 
finanţării acestor obiective 
de investiţii deosebit de 
importante pentru 
locuitorii comunei.  
 
Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
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baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 71/2007 

113 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Construore grădiniţă cu 3 
săli de clasă”, com. Costuleni, sat Cozia, 
cu suma de 550.000 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 

PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

114 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Execuţie lucrări reabilitare 
şc. Cl I-IV”, Comuma Costuleni, sat 
Hilita, cu suma de 450 mii lei  
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

115 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Finalizare lucrări 
Grădiniţă”, com. Grozeşti, cu suma de 
650 mii lei  

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
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Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 

            Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

116 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Şc. Gen. Cu cl. I-VIII”, sat 
Buda, com. Lespezi, cu suma de 1.000 
mii lei  
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

117 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Grădiniţa SAM nr. 1”, com. 
Mironeasa, cu suma de 700 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

118 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Construcţie gradiniţă”, sat 
Mogoşeşti, Com. Mogoşeşti, jud. Iaşi, cu 
suma de 1.300 mii lei 
 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
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Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Inovării. 

119 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Gradiniţa”, sat Boroşoaia, 
Com. Plugari, cu suma de 1.000 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

120 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Şcoala clasele I-IV”, 
Comuna Roşcani, cu suma de 1.000 mii 
lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

121 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Construcţie Şcoala Poiana 
Scheii”, Comuna Scheia, cu suma de 
1.200 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 
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               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

122 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Reabilitare Liceu Ion 
Neculce cămin internat şi cantină”, 
Oraş Târgu Frumos, cu suma de 500 
mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

123 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Construcţie grădiniţă”, 
Com. Tomeşti, cu suma de 2.000 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

124 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Gradiniţa”, Com Todireşti, 
cu suma de 14.000 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 
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PNL 
125 Anexa 3/25/02  

Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Rk Grup Şcolar PP Carp – 
pentru Şcoala Războieni”, Com. 
Ţibăneşti, cu suma de 900 mii mei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

126 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Rk Şcoala Glodenii 
Gandului”, Com. Ţibăneşti, cu sum ade 
250 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

127 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Construcţie Grădiniţă Sat 
Mogoşeşti”, Comuna Mogoşeşti, Iaşi, cu 
suma de 700 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 
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PNL 
128 Anexa 3/25/02  

Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Construcţie gradiniţi cu 12 
săli  în cartierul Tomeşti”, Comuna 
Tomeşti, cu suma de 2.000 mii lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

129 Anexa 3/25/02  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Poziţia 24, jud. Iaşi 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Iaşi pentru 
obiectivul „Construcţie grădiniţă cu 10 
Săli de curs în satul Lunca Cetăţuii”, 
Comuna Ciurea, cu suma de 5.000 mii 
lei 
 

Autori: deputat Relu Fenechiu (PNL) 
               Grupurile parlamentare reunite 
PNL 

Asigurarea condiţiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educaţională a elevilor din 
comună.  
 
Bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării. 

 

130 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Se propune alocarea sumei pentru 
următorul obiectiv: 
Refacere acoperiş al şcolii generale din 
comuna Mica – 100 mii lei 
 

Autori: deputat Horea Uioreanu (PNL) 
               deputat Virgil Pop (PNL) 

Suma este necsară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a şcolii din 
comuna Mica, judeţul 
Cluj. 
 

SURSA ? 

 

131 Anexa nr. 7 Sume Poziţia 13, jud. Cluj: (anexa 4) Suma este necsară pentru  



 64 

defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2009  
  
sau Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
următorul obiectiv:  
Reabilitare Grădiniţa din comuna 
Tureni – 300 mii lei  
 

Autori: deputat Horea Uioreanu (PNL) 
               deputat Virgil Pop (PNL) 

executarea lucrărilor de 
reabilitare a şcolii din 
comuna Tureni, judeţul 
Cluj. 
 
 

SURSA ? 

132  
____ 

 

Construcţie şi dotare grădiniţă nouă în 
Com. Holbav, jud. Braşov 
 
Suma necesară: 250.000 euro 
 
 
Autor: deputat Gabriel Tita-Nicolescu 
(PSD) 
 

Comuna Holbav s-a 
înfiinţat prin desprinderea 
satului cu acelaşi nume, în 
anul 2003, din Comuna 
Vulcan. Comuna Holbav 
necesită o serie întreagă de 
investiţii (inclusiv în 
domeniul reţelelor publice, 
existând zone mari în 
comună unde nu este 
asigurată energia 
electrică), însă, cea mai 
importantă şi cea mai 
urgentă investitţie este 
realizarea unei grădiniţe, 
care ar asigura educarea 
unui număr de cel puţin 80 
de copii din comună. 
Trebuie menţionat şi 
faptul că acestă comună 
este izolată de alte 
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localităţi, fiind astfel de 
preferat construirea  unei 
gradiniţe proprii.  

133  
 

____ 
 

Construire Sala de sport în Mun. 
Săcele, jud. Braşov. 
 
Suma necesară: 300.000 euro 
 

Autor: deputat Gabriel Tita-Nicolescu 
(PSD) 

Construirea unei săli de 
sport vizează capacitatea 
instituţiilor de învăţământ 
de a asigura practicarea 
sportului şi oferă tinerilor 
o madalitate de ocupare a 
timpului liber.  

 

134  
___ 

 

Construire Sala de sport în Com. 
Moeciu, Sat. Moeciu de Jos, Jud. 
Braşov. 
 
 
Suma necesară: 230.000 euro 
 

Autor: deputat Gabriel Tita-Nicolescu 
(PSD) 

Construirea unei săli de 
sport vizează capacitatea 
instituţiilor de învăţământ 
de a asigura practicarea 
sportului şi oferă tinerilor 
o madalitate de ocupare a 
timpului liber. 

 

135 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la 
Anexa 3/25/02 cu suma de 140 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolii Generale nr. 3 
din Comuna Matca, judeţul Galaţi 
 
Autor: deputat Mircea Toader  (PD-L) 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
având în vedere gradul 
avansat de degradare. 
 
Fondul de rezervă a 
Guvernului. 

 

136 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la 
Anexa 3/25/02 cu suma de 200 mii lei 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

pentru reabilitarea acoperişului şi 
înlocuirea tâmplăriei interioare la 
Şcoala Genrală nr. 1 din comuna 
Movileni, Judeţul Galaţi 
 
Autor: deputat Mircea Toader  (PD-L) 

având în vedere gradul 
avansat de degradare. 
 
Fondul de rezervă a 
Guvernului. 

137 Anexa 3/25/02  
Cap. 51, art. 01, alin. 15 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la 
Anexa 3/25/02 cu suma de 100 mii lei 
pentru amenajarea de camere centrală 
termică la Şcolile Generale nr. 1 şi nr. 2 
din comuna Cudalpi, judeţul Galaţi 
 
Autor: deputat Mircea Toader  (PD-L) 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli 
având în vedere lipsa 
sistemului de încălzire. 

 

138 Proiect de Buget pe anul 
2009 
 
Anexa 3/36/01, Titlul II, 
Bunuri şi Servicii  
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Tineretului şi Sportului la 
Anexa 3/36/01, Titlul II, Bunuri şi 
Servicii , cu suma de 450 mii lei, pentru 
Stadionul Olimpia din Bucureşti 
 
Autor: deputat Petrescu Cristian  (PD-L) 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheluiielilor de 
reparaţie şi intreţinere a 
Stadionului Olimpia din 
Bucureşti. 
 
Fondul de rezervă la 
dispoziţie Guvernului. 

 

139 ____ 
 
 

Construirea unie grădiniţe pentru copii 
în satul Padina Matei  
 
 Suma solicitată: 600 mii lei 
 
Autori: deputat Ion Mocioalcă  (PSD) 
            deputat Ion Narcis Chisăliţă (PSD) 

Se impune necesitatea 
construcţiei acestei 
grădiniţe deoarece comuna 
numără peste 80 de copii 
preşcolari.  
 
 

Respinse nu are 
sursa 
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SURSA ? 
140 ___ 

 
 

Construirea unie grădiniţe pentru copii 
în localitatea Târnova. 
 
Suma solicitată: 250 mii lei  
 
Autori: deputat Ion Mocioalcă  (PSD) 
            deputat Ion Narcis Chisăliţă (PSD) 

Se impune necesitatea 
construcţiei acestei 
grădiniţe deoarece comuna 
numără peste 100 de copii 
preşcolari.  
 
 

SURSA ? 

respins 

141  
___ 

 

Construirea unie grădiniţe pentru copii 
în localitatea Zăvoi. 
 
Suma solicitată: 400 mii lei  
 
Autori: deputat Ion Mocioalcă  (PSD) 
            deputat Ion Narcis Chisăliţă (PSD) 

Se impune necesitatea 
construcţiei acestei 
grădiniţe deoarece comuna 
numără peste 120 de copii 
preşcolari.  
 
 

SURSA ? 

respins 

142  
___ 

 

Modernizarea şi reabilitarea Şcolii 
generale din localitatea Bautar 
 
Suma solicitată: 200 mii lei  
 
Autori: deputat Ion Mocioalcă  (PSD) 
            deputat Ion Narcis Chisăliţă (PSD) 

Pentru asigurarea unui 
climat propice desfăşurării 
în bune condiţii a actului 
de învăţământ este 
necesară dotarea instituţiei 
cu centrală termică şi 
geamuri termopan. 
 

SURSA ? 

respins 

143 Cap. 6501 03 01 
 
 
 

Investiţii, continuarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitarea unor obiective 
din: 

a) Învăţământul preşcolar – 1300 mii 

Cerinţele legate de 
evoluţia natalităţii şi 
pentru satisfacerea 
cererilor justificate ale 
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Cap 6501 03 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap 6501 04 03 

lei din care: 
1. Reabilitare şi modernizare grădiniţă, 

comuna Valea Moldovei, sat Miron 
, jud. Suceava – 500 mii lei 

2. Construire grădiniţă, investiţie nouă, 
comuna Forăşti, sat Boura, jud. 
Suceava – 800 mii lei. 

b) Învăţământul primar 2. 600 mii lei 
din care: 

1. Modernizare, inclusiv centrala 
termică Şcoala generală 1-8 clase, 
comuna Forăşti, sat Manolea, jud. 
Suceava – 1200 mii lei 

2. Reabilitare şi modernizare Şcoala 
generală nr. 2, comuna Boroaia, sat 
Boroaia, jud. Suceava – 700 mii lei 

3. Reabilitare şi modernizare Şcoala 
generală comuna Drăguşeni, sat 
Drăguşeni, jud. Suceava – 700 mii 
lei 

c) Învăţământul profesional 800 mii lei
Modernizare Şcoala de Arte şi Meserii, 
comuna Mălin, jud. Suceava 
 

Autor: Dep. Stan Ion (PSD) 

cetăţenilor din zonele 
respective.   
 

SURSA ? 
 
 
 
Cerinţele legate de 
îmbunătăţirea condiţiilor 
de învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor 
şcolare. 
 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

144 Anexa nr. 3/25 
 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionvării 

 

„Se suplimentează Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionovării cu suma 300 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de extindere 
la Şcoala Generală Nr. 13 cu clasele I-VII, 
din Sibiu, judeţul Sibiu” 

Pentru continuarea 
lucrărilor de extindere la 
Şcoala Şcoala Generală 
Nr. 13 cu clasele I-VII, din 
Sibiu, judeţul Sibiu. 
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Suma 300 mii lei
Autor: Dep. Raluca Turcan (PDL) 

 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

145 Cap. 5001, Titlul 70 
Cheltuieli de capital 
Art. 03, alin. 01 
Reparaţii capitale şi 
construcţii 
 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionvării 

Extinderea cu 2 (două) săli de clasă, 
grupuri sanitare moderne, termosistem 
şi RK, şcoala I-VIII clase, sat Războieni, 
comuna Ion Neculce, Judeţul Iaşi  
1.000.000 Ron 
 
Autor: Vasile Mocanu (PSD) 

Spaţiu insuficient pentru 
defăşurarea procesului de 
şcolarizare. 
 
Fondul de rezervă a 
Primului-Ministru. 

 

146 Cap. 5001, Titlul 70 
Cheltuieli de capital 
Art. 03, alin. 01 
Reparaţii capitale şi 
construcţii 
 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionvării 

Reparaţii capitale la cantina şi 
internatul Liceului „Ion Neculce”, oraş 
Târgu Frumos, Judeţul Iaşi 
Suma necesară: 900.000 Ron 
 
Autor: Vasile Mocanu (PSD) 
 

Condiţii insalubre. 
 
Fondul de rezervă a 
Primului-Ministru. 

 

147 Cap. 5001, Titlul 70 
Cheltuieli de capital 
Art. 03, alin. 01 
Reparaţii capitale şi 
construcţii 
 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionvării 

Reparaţii capitale la şcoal generală 1-8 
clase, sat Oboroceni, comuna Heleşteni, 
judeţul Iaşi 
 
Suma necesară: 800.000 ron 
 
Autor: Vasile Mocanu (PSD) 
 

Spaţiu insuficient pentru 
defăşurarea procesului de 
şcolarizare. 
 
Fondul de rezervă a 
Primului-Ministru. 

 

148 Anexa: 3/25 
Capitol: 6500 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
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Grupa/Titlul: 70 
Cheltuieli de capital 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionvării 

Inovării, cu suma de 500  mii lei, pentru 
reabilitarea şi modernizarea instituţiilor 
de învăţământ din judeţul Dâmboviţa, 
asttef: 
- Şcoala – Grădiniţa I-VIII Cămine, din 

sat Odobeşti, localitatea Odobeşti, 
judeţ Dâmboviţa, cu suma de 120 mii 
lei; 

- Şcoala I-VIII din sat Costeşti Vale, 
locallitatea Costeşti Vale, judeţ 
Dâmboviţa, cu suma de 120 mii lei; 

- Şcoala Brezoaia clasele I-VIII din 
satul Brezoaia, localitatea Brezoaele, 
judeţ Dâmboviţa, cu suma de 100 mii 
lei; 

- Şcoala Veche clasele I-VIII din sat 
Poiana, localitatea Poiana, judeţ 
Dâmboviţa, cu suma de 120 mii lei; 

- Şcoala clasele I-VIII din sat Slobozia 
Moară, localitatea Slobozia Moară, 
judeţ Dâmboviţa, cu suma de 40 mii lei

 
Autor: deputat Bogdan Cantaragiu  (PDL) 

învăţământului preşcolar şi 
primar din satele Odobeşti, 
Costeşti Vale, Brezoaia, 
Poiana, Slobozia Moară 
din judeţul Dâmboviţa. 
 
 
Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

149 Ministerul Învăţământului 
Anexa 2/30 

Alocarea sumei de 600.000 mii lei pentru 
repararea acoperişului liceului Eforie Sud, 
oraşul Eforie Sud, jud Constanţa. 
 
Autor: Senator PSD Alexandru Mazăre 
             Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin  

Obiectiv investiţii. Sursa 
de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 
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150 Suma se repartizează în 

baza unui act normativ din 
Anexa 2, capitol 6510, 
grupa VII, art.1, alin 1 

Alocarea sumei de 4.300 mii lei pentru 
Şcoala de muzică şi arte plastice din 
Bârlad, judeţul Vaslui. 
 
 
Autor: Deputat Adrian Solomon – PSD) 

Şcoala funcţionează într-
un local impropriu 
desfăşurării activităţii 
celor 250 de copii 
talentaţi, care ar trebui să 
aibă la dispoziţie spaţii 
special destinate studiului 
instrumentelor muzicale 
sau artelor plastice. 
Actualul  local este într-o 
stare avansată de 
degradare fizică şi morală. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă al Guvernului 

 

151 Suma se repartizează în 
baza unui act normativ din 
Anexa 2, capitol 6510, 
grupa VII, art.1, alin 1 

Alocarea sumei de 6.200 mii lei pentru 
Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” 
din Bârlad, judeţul Vaslui.  
(Deputat Adrian Solomon – PSD) 
 
 

Instituţia de învăţământ 
are o vechime de 163 de 
ani şi funcţionează într-un 
local construit acum 120 
de ani. Deşi a fost 
consolidat în urmă cu 15 
ani, clădirea are nevoie 
urgentă de reabilitare 
termică, a tâmplăriei 
interioare şi exterioare, 
renovarea faţadei şi 
refacerea acoperişului. De 
asemenea, sala de sport 
este improprie desfăşurării 
orelor de educaţie fizică, 
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fiind improvizată într-o 
anexă ce nu corespunde 
standardelor de suprafaţă. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă al Guvernului 

152 Suma se repartizează în 
baza unui act normativ din 
Anexa 2, capitol 6510, 
grupa VII, art.1, alin 1 

Alocarea sumei de 33.000 mii lei pentru 
Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din 
Bârlad, judeţul Vaslui.  
(Deputat Adrian Solomon – PSD) 
 

Construit în 1959, 
complexul şcolar care 
include pe lângă spaţiile 
de învăţământ, un internat, 
o cantină şi o sală de sport, 
nu a beneficiat până în 
prezent de reparaţii 
capitale şi nici de 
consolidare. Cei 1450 de 
elevi sunt permanent în 
pericol şi este necesară 
alocarea de fonduri pentru 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă al Guvernului 

 

153 Suma se repartizează în 
baza unui act normativ din 
Anexa 2, capitol 6510, 
grupa VII, art.1, alin 1 

Alocarea sumei de 4.300 mii lei pentru 
Şcoala de muzică şi arte plastice din 
Bârlad, judeţul Vaslui. 
(Deputat Adrian Solomon – PSD) 

Şcoala funcţionează într-
un local impropriu 
desfăşurării activităţii 
celor 250 de copii 
talentaţi, care ar trebui să 
aibă la dispoziţie spaţii 
special destinate studiului 
instrumentelor muzicale 
sau artelor plastice. 
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Actualul  local este într-o 
stare avansată de 
degradare fizică şi morală. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă al Guvernului 

154 Suma se repartizează în 
baza unui act normativ din 
Anexa 2, capitol 6510, 
grupa VII, art.1, alin 1 

Alocarea sumei de 6.200 mii lei pentru 
Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” 
din Bârlad, judeţul Vaslui.  
(Deputat Adrian Solomon – PSD) 
 
 

Instituţia de învăţământ 
are o vechime de 163 de 
ani şi funcţionează într-un 
local construit acum 120 
de ani. Deşi a fost 
consolidat în urmă cu 15 
ani, clădirea are nevoie 
urgentă de reabilitare 
termică, a tâmplăriei 
interioare şi exterioare, 
renovarea faţadei şi 
refacerea acoperişului. De 
asemenea, sala de sport 
este improprie desfăşurării 
orelor de educaţie fizică, 
fiind improvizată într-o 
anexă ce nu corespunde 
standardelor de suprafaţă. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă al Guvernului 

 

155 Suma se repartizează în 
baza unui act normativ din 
Anexa 2, capitol 6510, 
grupa VII, art.1, alin 1 

Alocarea sumei de 33.000 mii lei pentru 
Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din 
Bârlad, judeţul Vaslui.  
(Deputat Adrian Solomon – PSD) 
 

Construit în 1959, 
complexul şcolar care 
include pe lângă spaţiile 
de învăţământ, un internat, 
o cantină şi o sală de sport, 
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nu a beneficiat până în 
prezent de reparaţii 
capitale şi nici de 
consolidare. Cei 1450 de 
elevi sunt permanent în 
pericol şi este necesară 
alocarea de fonduri pentru 
reabilitare. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă al Guvernului 

156 Proiect de Buget pe anul 
2009 
 
Anexa 3/25 – Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii la anexa 3/25, cu suma de 
500.000 RON pentru scoala Oarja – sat, 
suma destinata reparatiilor capitale, din 
comuna Oarja, judetul Arges.  
Deputat: Cristian Boureanu 

Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului  

 

157 5301 CERCETARE 
FUNDAMENTALA SI 
CERCETARE 
DEZVOLTARE 
 
 
 

Din cei 1.413.146 revin cercetarii 
competitive - care se s=realizeaza prin 
proiecte executate in majoritate de 
institutele de cercetare - numai 
aproximativ 1.100 md lei, fata de 
aproximativ 3.700 lei ce au fost angajati 
din anii 2007 si 2008 prin Planul National 
de Cercetare Dezvoltare. Astfel, mai mult 
de 60% din proiectele de cercetare vor fi 
intrerupte. 
Prin aderarea Romaniei la UE s-a convenit 
ca cercetarea sa aibe cel putin 1% din PIB- 
finantare publica -  in anul 2010. Astfel, in 

Rezerva la dispozitia 
guvernului sau Ministerul 
educatiei 
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anul 2009 trebuiau alocate cel putin 0.8 % 
din PIB, fata de aprox. 0.19% cat se aloca 
acum pentru proiecte de CDI competitive. 
Pentru functionarea fara intreruperi a 
sistemului de cercetare este necesara 
acordarea minimala de fonduri pentru CDI 
reprezentant contravaloarea fondurilor 
angajate deja din anii 2006, 2007 si 2008. 
Aceasta reprezinta aproximativ 3.700 md 
lei, reprezentand aprovimativ 0.59% din 
PIB. Practic toate statelel europene - prin 
bugetele anti-criza - au marit cheltuielile 
de CDI - considerand ca investitia in CDI 
este cea mai rentabila pe termen lung , 
prin inovare creindu-se mecanisme dde 
iesire din criza. 
Romania - care are cele mai reduse 
investitii in CDI , prin reducerea prevazuta 
in buget , creaza o pozitie anormala si da 
un semnal negativ pentru atragerea 
celorlalte fonduri europene, de asemenea 
pe plan politic. 
 
 
3.700 000 mii lei 
(3.700 md lei) 
 
Autor: deputat Liana Dumitrescu 
(Minoritati) 

158 Anexa 3/25/02 Poziţia 42, judeţul Timiş Construirea grădiniţei cu  
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, 
Cap. 51, art. 01, alin. 15 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Timiş, pentru 
obiectivul „Construire grădiniţe cu 
PN”,  com. Checea, cu suma de 
1.500.000 mii lei 
 
Autori: 
Deputat PNL: Horia Cristian 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

PN  în valoare totală de 
1.982.122 RON, lucrare 
care se derulează cu 
fonduri de la bugetul de 
stat în urma 
documentaţiei avizată de 
M.E.C. şi începută în 
luna octombrie 2008. 
 Din suma totală 
menţionată mai sus în 
anul 2008 au fost alocate 
500.000 RON, valoare de 
care au fost executate şi 
recepţionate lucrări. 
 Diferenţa de aproape 
1.500.000 RON, sumă de 
care nu dispunem 
trebuie achitată periodic 
în funcţie de 
recepţionarea lucrărilor, 
lucrări care decurg bine. 
Menţionăm că plăţile 
către executant se fac 
prin centrul bugetar 
Timişoara de care 
aparţine şcoala din 
Checea mai precis de 
grupul şcolar alimentar 
din Ronaţ. 
Totodată ţinând cont de 
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numărul mare de elevi ai 
şcolii din Checea suntem 
interesaţi de construirea 
unei săli de sport şi dacă 
pentru acest obiectiv 
există posibilitatea 
alocării de fonduri de la 
bugetul de stat. 
Vă mulţumesc şi vă 
doresc toate cele bune. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Fonduri de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

159 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 290 mii  
lei pentru realizarea urmatorului 
obiectiv: 
 
- construcţie grădiniţă sat Babana, 
comuna Babana Jud. Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
construirea unor noi 
clădiri pentru grădiniţă. 
 
 
 
 
 

respins 

160 Anexa 3/25/02 Se propune alocarea din suma Pentru buna desfăşurare a respins 
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 680 mii  
lei pentru realizarea urmatorelor 
obiective: 

- Rea
bilitare scoala, sat Grosi, comuna 
Babana, Jud. Argeş – 320 mii lei 

- Rea
bilitare Şcoală sat Slătioarele,, 
comuna Babana, jud Argeş– 360 
mii lei 

 
 Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 

161 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 320  
mii   lei pentru realizarea urmatorului 
obiectiv: 

- Rea
bilitare scoală generală, comuna 
Bughea de Jos, Jud. Argeş – 320 
mii lei – proiect în derulare (mai 
sunt de executat instalaţia termică 
şi electrică) 

 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
 

respins 
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 Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

162 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 101950   
mii   lei pentru realizarea urmatorelor 
obiective: 

- Rea
bilitare Colegiu Carol I, 
Câmpulung Muscel, Jud. Argeş – 
2300 mii lei  

- Edi
ficare şi construire campusuri 
şcolare, Câmpulung Muscel, Jud. 
Argeş – 98400 mii lei 

- Rea
bilitare Colegiu Dinicu Golescu, 
Câmpulung Muscel, Jud. Argeş – 
850 mii lei 

- Rea
bilitare Grădiniţa 1, Câmpulung 
Muscel, Jud. Argeş – 250 mii lei 

- Rea
bilitare Grădiniţa 2, Câmpulung 
Muscel, Jud. Argeş – 150 mii lei 

 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
 

respins 



 80 

 Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

163 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 393, 
987  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 
- reabilitare Şcoală Prislop, comuna 
Drăganu, jud. Argeş 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

respins 

164 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 193, 
091  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  

respins 
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unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

- reabilitare Şcoală Dumbrăveşti, 
comuna Drăganu, jud. Argeş 
 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 

165 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 
1533,570  mii   lei pentru realizarea 
urmatorului obiectiv: 
 

- Con
strucţie grădiniţă cu program 
prelungit, comuna Drăganu, jud. 
Argeş 

 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
construirea unor noi 
clădiri pentru grădiniţă. 
 
 

respins 

166 Anexa 3/25/02 Se propune alocarea din suma Pentru buna desfăşurare a respins 
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Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 225,524  
mii   lei pentru realizarea urmatorului 
obiectiv: 
 
- reabilitare Şcoală Glavacioc, comuna 
Ştefan cel Mare, jud. Argeş 
 
 
 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 

167 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 299,299  
mii   lei pentru realizarea urmatorului 
obiectiv: 
 

- rea
bilitare grădiniţă, comuna Ştefan 
cel Mare, jud. Argeş 

 
 
Autori: 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
reabilitarea clădirii pentru 
grădiniţă. 
 
 

respins 
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Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

168 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 17,195  
mii   lei pentru realizarea urmatorului 
obiectiv: 
 
- reabilitare utilităţi  Şcoală Generală, 
comuna Ştefan cel Mare, jud. Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să le asigure 
acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare.   

respins 

169 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 250  
mii   lei pentru realizarea urmatorului 
obiectiv: 
 

- rea
bilitare, consolidare şi utilităţi la 
grădiniţa Tigveni, comuna 
Tigveni, jud. Argeş 

 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
reabilitarea clădirii pentru 
grădiniţă. 
 
 

respins 
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Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

170 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art 02, Finanţarea 
Cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniverstar 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării a sumei de 150  
mii   lei pentru realizarea urmatorului 
obiectiv: 
 
- reabilitare grupuri sanitare şi scară 
acces  Şcoală Generală clasele I-IV, 
Bârşeştii de Jos, comuna Tigveni, jud. 
Argeş 
 
Autori: 
Deputat PNL Andrei Gerea 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să le asigure 
acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare.   
 

respins 

171 Art. 27/anexa 2/ 
Cap.6701/Subcapitolul 50 
Adresare incorecta 

Alte servicii in domeniile 
culturii, recreerii si religiei 
 
Deputat Ana Gheorghe 
PSD+PC 
Deputat Stan Ion PSD+PC 

1. Parohia Pucioasa II  
Valoare – 800 mii lei 
2. Manastirea Nucet – 
etapa a II-a 
Valoare – 1.000 mii lei 
3. Biserica 
Brancoveneasca Doicesti 

respins 
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Senator Tutuianu Adrian 
PSD+PC 
Deputat Dumitru Ion PSD+PC 

Valoare – 500 mii lei 
4. Biserica Ratoaia, 
comuna Bucsani 
Valoare – 300 mii lei 
5. Biserica Postarnacu, 
comuna Cornesti 
Valoare – 200 mii lei 
6. Biserica cartier 
Berevoiesti, oras Fieni 
Valoare – 200 mii lei 
7. Biserica Fusea, sat 
Gura Vulcanei, comuna 
Vulcana 
Pandele(monumet 
istoric) 
Valoare – 500 mii lei 
8. Biserica Brosteni, 
comuna Produlesti 
Valoare – 100 mii lei 
 
MOTIVATIE: 
Lacasurile de cult 
mentionate sunt 
monumente istorice 
datand incepnad cu sec. 
XIV pana in sec. XIX, a 
caror importanta istorica 
este definitorie pentru 
cultura damboviteana 
dar si nationala (Biserica 
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Brancoveneasca Doicesti, 
Manastirea Nucet, 
Biserica Fusea, comuna 
Vulcana Pandele). 
Celelaltete lacasuri de 
cult sunt in faza de 
finalizare a lucrarilor 
incepute in urma cu 7,8 
ani, iar comunitatile si 
colectivitatile nu pot 
asigura suportul 
financiar necesar. 
  
Sursa de finantare propusa 
este Fondul de Rezerva 
Bugetara la dispozitia 
Guvernului Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 
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172 Ministerul educaţiei, 
cercetării şi inovării 
Anexa 3/25/02, cap. 65, 
gr. 51, art. 02, 
 alin. 15 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute pentru judeţul MUREŞ pentru 
obiectivul: 
-Reabilitare Şcoala Generala Iernut corp I 
+ II, cu suma 100,000 lei 
-Reabilitare Şcoala Generala Salcud, 
comuna Iernut, cu suma 551,000 
-Reabilitarea internatului apartinand 
Grupului Scolar Iernut, cu suma 2,006,000 
lei  
-Reabilitare Şcoala Lechinta, comuna 
Iernut, cu suma 100,000 lei  
-Construire gradinita cu 8 grupe În orasul 
Iernut, cu suma 1,500,000 lei 
Construire grădiniţă program normal 
Sărmaşu, cu suma 1,474,684 lei 
-Construire Şcoală Generală clasele V-
VIII Sărmaşu, cu suma 5,300,000 lei 
- Renovare Şcoala Generala cls. I-IV 
Fanatele Madarasului, comuna Band, cu 
suma  
75,000 lei 
- Renovare Şcoala Generala cls. I-IV 
Draculea Bandului, comuna Band, cu 
suma 100,000 lei 
- Renovare Gradinita cu Program Normal 
Band, comuna Band, cu suma 50,000 lei 
- Reabilitare şi renovare Şcoala Generala 

Condiţiile improprii în 
care se desfăşoară procesul 
de învăţământ în prezent 
pun în pericol sănătatea 
fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma 
prevazuta in bugetul 
Ministerului Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

A*  
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Marasesti, comuna Band cu suma 300,000 
lei 
- Reabilitare şi renovare Şcoala Generala 
Oroiu, comuna Band cu suma 300,000 lei 
- Reabilitare şi renovare Şcoala Generala 
Petea, comuna Band cu suma 200,000 lei 
- Reabilitare şi Renovare Grup Scolar 
Band, comuna Band cu suma 500,000 lei 
- Reabilitare şi utilitati Gradinita cu 
Program Normal Band, comuna Band cu 
suma 300,000 lei 
- Reabilitare Şcoala Generala Valea Rece 
comuna Band cu suma 200,000 lei 
- Reabilitare Şcoala Generala Valea Mare, 
comuna Band cu suma 200,000 lei 
- Reabilitare şi renovare Şcoala Generala 
Draculea Bandului, comuna Band cu suma 
150,000 lei 
- Reabilitare şi renovare Şcoala Generala 
Fanatele Madarasului, comuna Band cu 
suma 150,000 lei 
-Reabilitare Şcoala Generala Gimbut şi 
Nandra, comuna Bichis cu suma de 
500,000 lei 
- Reabilitare scoli comuna Breaza, cu 
suma de 1,067,000 lei 
-Instalatie incalzire termica la şcoala 
generala Cozma, comuna  Cozma , cu 
suma 173.000 lei 
- Reabilitare şcoala generală Crăieşti 
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clasele I-VIII – incalzire centrala ,grupuri 
sanitate, amenajare teren sport, comuna  
Crăieşti , cu suma de 880.000 lei 
-Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Generală Cucerdea, comuna Cucerdea, cu 
suma de 172000 lei 
-Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Generală Şeulia de Mureş, comuna  
Cucerdea , cu suma de 108000lei 
-Reabilitare Şcoală Pietriş, comuna  Deda , 
cu suma de 50.000 lei 
- Reabilitare Grădiniţă Deda, comuna  
Deda, cu suma de 600.000 lei 
- Reabilitare Grădiniţă Deda, comuna  
Deda, cu suma de 600.000 lei 
Reabilitare Şcoală Bistra Mureşului, 
comuna Deda , cu suma de 180.000 lei 
- Extindere Şcoala generală 
Gurghiucomuna Gurghiu, cu suma de 
900.000 lei  
- Grup Sanitar Şcoala Generala 
Tigmandru, comuna  Nadeş, cu suma de 
80.000 lei 
-Construcţie corp clădire pentru Grădinița 
Ogra, comuna Ogra, cu suma de 649.483 
lei 
- Reabilitare Şcoala Generală Ogra, 
comuna  Ogra, cu suma de 950.000 lei 
-Reparaţie capitală Şcoala Generală cls. I-
VIII Răstoliţa, comuna Răstolniţa, cu 
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suma de 1.033.000 lei 
-Reabilitare şi extindere Grădiniţa de copii 
din comuna Răstoliţa, judeţul Mureş, 
comuna Răstolniţa, cu suma de 244.750 lei 
-Reparaţii curente Şcoala Generală sat Iod, 
comuna  Răstolniţa, cu suma de 34.800 lei 
- Reabilitare şcoala generala Sanger cls.I-
VIII,  
comuna Singer, cu suma de 90.000 lei 
- Reabilitare termică – Şcoala Generală 
Dumbrava, comuna  Vătava, cu suma de 
300.000 lei  
- Reabilitare termică – Şcoala Generală 
Rîpa de Jos, comuna  Vătava, cu suma de 
300.000 lei 
-Gradinita şi Şcoala noua în satul 
Ormenis, comuna Viişoara, cu suma de 
10.000.000 lei 
- Reabilitare şcoala gen cls.I-IV, comuna  
Zau de Câmpie, cu suma de 600.000 lei 
 
Autori: 
Deputat, 
Ciprian Dobre, 
Grup PNL, 
Circumscripţia electorală Mureş 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
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173 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, 
alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 40 Judeţul Vâlcea  
Se propune suplimentarea sumelor alocate  
pentru Judeţul Vâlcea în vederea realizării 
următoarelor obiective de investiţii : 
- „Finalizarea lucrărilor de construcţie la 
Liceul „Constantin Brâncoveanu””,  
Horezu,    cu suma de 600  mii lei RON 
- „Înfiinţarea unei grădiniţe cu program 
prelungit în oraşul Băbeni”, Orasul 
Băbeni,    cu suma de 700  mii lei RON 
- „Construcţie grădiniţă cu program 
prelungit”,  Orasul Băile Olăneşti,    cu 
suma de 3 400 mii lei RON 
- „Reabilitarea Şcolii cu cls I- VII 
Şirineasa localul ”A”, comuna Sirineasa,  
cu suma de  185 mii lei RON 
- „Reabilitare sală de sport Şcoala 
Generală cu cls.I-VIII”, in sat Muereasca, 
comuna Muereasca,    cu suma de  630 mii 
lei RON 
- Reabilitare Scoala cu cls.I-VIII”, in satul 
Urşi comuna Stoilesti,    cu suma de 1.000 
mii lei RON 
- „Reabilitare şcoli”, in satele Bârsoiu si 
Stoileşti comuna Stoilesti,    cu suma de 
5.000 mii lei RON 
- „Utilităţi şi reabilitare la scoli”,  satele 
Bîrseşti şi Ruda, comuna Budeşti,    cu 
suma de 440 mii lei RON 
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii scolare. 
 
 
 
Sursa Bugetul 
Administratiei 
Prezidentiale 

 
res 
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Autori  
Deputat PNL Cristian Buican                    
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat    
 
 

174 Anexa nr. 3/25/02 
Cap. 51, art. 1, alin 15 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Se propune alocarea de sume de către 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
pentru următoarele obiective de investiţii: 
* Reabilitare  Grădiniţă şi dotare utilităţi 
(apă şi grup sanitar) sat Ibrianu , Comuna 
Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 177 mii 
lei; 
* Lucrări de modernizare Grădiniţă Sat 
Gradiştea de Jos-  introducere grup sanitar, 
comuna Gradiştea, jud. Brăila cu suma de 
70 mii lei; 
*Lucrări de modernizare Grădiniţă Sat 
Mărăloiu-introducere grup sanitar, comuna 
Gradiştea, jud. Brăila cu suma de 106 mii 
lei; 
* Construcţie Grădiniţă nouă Comuna 
Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 500 mii 
lei; 
*  Dotari Grădiniţă nouă Comuna 
Gradiştea, Jud. Brăila cu suma de 150 mii 
lei; 
* Constructie Grădiniţă nouă Sat Batogu , 
Com Cireşu,  Jud Brăila cu suma de 1500 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice, pentru 
studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, se impune 
reconsolidarea şi 
reabilitarea clădirilor 
precum şi crearea unui 
număr suficient de săli de 
clasă. 
O parte din aceste 
obiective nu au beneficiat 
de lucrări de modernizare 
din .anii `80 sau `90. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
 
 
 

A*  
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mii lei; 
* Constructie Grădiniţă nouă Sat 
Vultureni,  Com Cireşu,  Jud Brăila cu 
suma de  1500 mii lei; 
* Construcţie Grădiniţă Sat Muchea, 
Comuna Siliştea, Jud. Brăila cu suma de 
150 mii lei; 
*  Extindere Grădiniţă cu program 
prelungit, Comuna Tichileşti, Jud. Brăila 
cu suma de 1.116 mii lei; 
* Reabilitare Grădiniţă, Sat Scorţaru Nou, 
Comuna Scorţaru Nou, Jud. Brăila cu 
suma de 250 mii lei ; 
* Reabilitare Gradinita comuna Ciocile, 
Jud. Brăila, cu suma de 8.500 mii lei; 
*  Reabilitare şi consolidare Grădiniţa nr. 
50, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma 
de  
100 mii lei; 
*  Dotare cu mobilier a Grădiniţei 
nr.37„Dumbrava minunată”,  
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma 110 
mii lei; 
* Extinderea Grădiniţei nr 56 cu 3 săli de 
clasă şi o sală de sport, Municipiul Brăila, 
jud. Brăila cu suma de 110 mii lei; 
* Construcţie nouă Grădiniţa Sf. Nicolae ( 
10 săli de clasă), Municipiul Brăila, jud. 
Brăila cu suma de 6 100  mii lei; 
* Reabilitare şi extindere Grădiniţa nr. 11, 
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Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 
2000 mii lei; 
* Reabilitare Grădiniţa nr 53   “Nu mă 
uita” , Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu 
suma de 1 000 mii lei; 
* Lucrări de reparatii capitale la Grădiniţa 
nr. 8  Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu 
suma de  1 500 mii lei; 
* Lucrări de reparatii capitale la Grădiniţa 
nr.47,   Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu 
suma de 1 400  mii lei; 
* Reabilitare şi extindere Grădiniţa nr. 51, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 
1000 mii lei; 
* Reabilitare şi extindere Grădiniţa nr. 55, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 
1500 mii lei; 
* Reabilitare şi extindere    (proiectare , 
începerea lucrarilor ) Grădiniţa nr. 42, 
Municipiul Brăila, Jud. Brăila cu suma de 
200 mii lei; 
*Lucrări de amenajare Grădiniţa nr. 38 
“Iris”, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 150 mii lei; 
* Lucrări de amenajare Grădiniţa nr. 58, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 
500 mii lei; 
*Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 36, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 
200 mii lei; 
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* Continuare construcţie nouă Grădiniţa 
nr. 40, Municipiul Brăila, jud. Brăila cu 
suma de 2500 mii lei; 
* Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 2, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 
750 mii lei; 
* Lucrări de reabilitare Grădiniţa nr. 24, 
Municipiul Brăila, jud. Brăila cu suma de 
750 mii lei; 
 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa, 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

175 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 20 mil lei 
pentru reabilitarea şcolii din  satul 
Ungureni, comuna Munteni, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

respingere 

176 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 3 mild lei 
pentru amenajarea locurilor  de joacă 
pentru copii (grădiniţele Munteni şi 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor este necesara 

respingere 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 

Ungureni), comuna Munteni, Judeţul 
Galaţi 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

amenajarea unor spatii 
pentru joaca si pentru alte 
activitati didactice.  
 

177 Anexa 3/25/02, 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15 , Finantarea 
cheltuielilor de capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
40.000 lei, pentru  extinderea gradiniţei de 
copii din satul Stoicani, com. Folteşti – 
grup sanitar (utilităţi), Judeţ Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
extinderea si reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
extinderea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

respins 

178 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  

Se propune alocarea sumei în valoare de 
350.000 lei, pentru reabilitarea grădiniţei 
de copii din comuna Vlădeşti, Judeţul 
Galaţi 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 

respingere 
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Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

179 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
200 de mii lei pentru reparaţia capitala a 
scolii din Odaia Manolache , comuna 
Vînători, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reparatia capitala..  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 

respins 
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suficient de săli de curs. 
180 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
100 de mii lei, pentru sala de sport la 
şcoala Odaia Manolache, comuna 
Vînători, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru  desfăşurarea 
activităţilor şcolare 
sportive, pentru 
organizarea de competiţii 
locale concursuri şcolare, 
alte activităţi precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 

respingere 

181 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
800 mii lei, pentru realizarea unei şcoli cu 
8 săli de clasă, în comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevlor  încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
construirea unei scoli in 
comuna.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

respingere 

182 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
1200 mii lei, pentru realizare constructiei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celo 

re 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

unei grădiniţe cu 4 grupe, în comuna Cuza 
– Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

preşcolari încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
realizarea constructiei. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

183 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
300 mii lei, pentru realizarea unui  parc 
pentru copii în comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru îmbunătăţirea 
calităţii mediului se 
impune construirea de noi 
spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

r 

184 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea sumei de 447645,74 
lei, pentru realizarea constructiei  
grădiniţei Ţepu de Sus în comuna Ţepu, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor incadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
realizarea constructiei in 

r 
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capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL catunul Berheci. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
Proiect in derulare. 

185 Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 581412,26 
lei, pentru realizarea constructiei  
grădiniţei Ţepu de Jos (cătun Berheci) în 
comuna Ţepu,Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor incadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
realizarea constructiei in 
catunul Berheci. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 

r 
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suficient de săli de curs. 
186 Anexa nr. 3/ 25/02 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 
 

Se propune alocarea   sumei de    1.000 
mii lei pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare la şcolile din satele Cotorca, 
Siliştea şi Văcăreasa- comuna Glodeanu 
Siliştea,  judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
520 de elevi încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
Dat fiind stadiul actual al 
investiţiei –stadiul de  
execuţie- continuarea 
lucrărilor este cu atât mai 
necesară cu cât în 
momentul de faţă, din 
cauza lucrărilor, elevii 
sunt obligaţi să facă 
eforturi suplimentare 
pentru a se concentra la 
ore- să suporte zgomotul 

r 
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creat de uilaje, săli de curs 
insuficiente etc. 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

187 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei de cu suma de  
1.350 mii lei pentru  reabilitarea şcolii din 
satul Mărgineanu, comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
100 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs 
 curs curs. 
 

r 

188 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 

Se propune alocarea   sumei de    1.800 
mii lei pentru reabilitarea Şcolii din satul 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 

r 
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Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Robeasca, comuna Robeasca, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 
 

180 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

189 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 

Se propune alocarea   sumei de    1.350 
mii lei pentru extinderea şcolii din satul 
Unguriu, comuna Unguriu, jud. Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
286 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
extinderea şcolii prin 

r 
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de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 
 
 

înfiinţarea unor noi săli de 
curs, cele existente în 
prezent fiind insuficiente 
şi îngreunând activitatea 
atât a elevilor cât şi a 
profesorilor. 
-lucrarea este începută dar 
neachitată  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

190 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    1.200 
mii lei pentru reabilitarea şcolii din satul 
Stâlpu, comuna Stîlpu,  jud. Buzău 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

 Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
87 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 

r 
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reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

191 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    1.400 
mii lei pentru reabilitarea  Şc. cu cls. I-
VIII din satul Dimiana  şi Şc. Cu cls. I-
VIII din satul Valea Părului- com. Beceni, 
jud. Buzău.  
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

 Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
295 de şcolari şi preşcolari 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 

respingere 
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Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

192 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    1.200 
mii lei pentru reabilitarea şcolii cu cls. I-
VIII din satul Căneşti, jud. Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
100 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
Fondurile sunt necesare 
pentru proiectare şi 
execuţia lucrărilor. 
 
Surse de finanţare: 

respingere 
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Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

193 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    900 mii 
lei pentru construcţia unei şcoli în satul 
C.A Rosetti, comuna Rosetti, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
250 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru şcolă, cea actuală 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

respingere 



 108 

 
194 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 
51, art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor 
de capital ale 
unitatilor de invatamant  
preuniversitar 

Se propune alocarea   sumei de   416 mii 
lei pentru  construirea unui teren şcolar în 
comuna Valea Salciei, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

-Inexistenţa unui teren 
şcolar în localitate; 
- Pentru buna desfăşurare 
a activităţii scolare 
sportive a elevilor este 
necesară construirea unui 
teren şcolar, amenajat şi 
dotat corespunzător, care 
să asigure celor 300 de 
elevi  condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa 
necesară în desfăşurarea 
activităţilor sportive. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

re 

195 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 
51, art. 02, alin 15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
cu  900 mii lei pentru reabilitarea Şcolii cu 
cls. I-IV şi a grădiniţei din localitatea 
Berca, comuna Berca, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
800  de şcolari şi 
preşcolari încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 

r 
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preuniversitar 
 
 
 
 

Grupurile parlamentare reunite ale PNL mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

196 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
400 mii lei pentru reabilitarea şcolii din 
Lunca Frumoasă, comuna Pîrscov, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
100 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 

r 
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elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
- Proiectul se află în 
derulare  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

197 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 
 

Se propune alocarea   sumei de    800 mii 
lei pentru construirea Şcolii Generale cu 
cls. I-VIII din satul Ursoaia, comuna 
Vipereşti, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
86 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru şcolă, cea actuală 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 

r 
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asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

198 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   1000 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii de Arte şi 
Meserii din satul Ruşeţu, comuna Ruşeţu, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
534 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 

r 
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crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 

199 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   500 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII 
din satul Merei, comuna Merei, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
128 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 

r 
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Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

200 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   600 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII 
din satul Clondiru, comuna Ulmeni, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
200 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

r 
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201 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   600 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII 
din satul Ulmeni, comuna Ulmeni, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
180 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

r 

202 Anexa nr. 3/ 25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 

Se propune alocarea   sumei de   500 mii 
lei pentru reabilitarea grădiniţei din satul 
Mugeşti-Dănuleşti, comuna Buda, judeţul 
Buzău. 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
400 de preşcolari încadraţi 
la unitatea de învăţământ 

r 
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02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

203 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 

Se propune alocarea   sumei de   1.800 mii 
lei pentru construirea unei clădiri pentru 
pentru Şcoala cu cls. I-VIII din satul 
Gălbinaşi, comuna Gălbinaşi, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
300 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru şcolă, cea actuală 
găsindu-se într-o stare de 

r 
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preuniversitar 
 

senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

204 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   800 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii de Arte şi 
Meserii din satul Săruleşti, comuna 
Săruleşti, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
95 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 

r 
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elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

205 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   200 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii din satul 
Calvini, comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
500 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 

r 
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crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

206 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   200 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii cu cls. I-IV 
din satul Ţoca, comuna Calvini, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
45 de elevi încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 

r 
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Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

207 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 
 

Se propune alocarea   sumei de   640 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii din satul 
Sălcioara, comuna Ghergheasa, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a  
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

r 
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208 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    1.400 
mii lei pentru reabilitarea şcolii din satul 
Ghergheasa, comuna Ghergheasa, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 
 

r 

209 Anexa3/25/02- 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de  130 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 

r 
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02, alin.15             
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

reabilitare la grădiniţa din satul Măgura, 
comuna Măgura, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

menţionată se 
impunefinalizarea 
lucrărilor de  reabilitare.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

210 Anexa3/25/02- 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15             
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 

Se propune suplimentarea  sumei 
prevăzute pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării cu suma de 500 mii 
lei pentru construirea unei clădiri pentru 
grădiniţa din satul Valea Râmnicului, 
comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
60 de preşcolari încadraţi 
la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o 

r 
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preuniversitar Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

stare de uzură avansată şi 
neasigurând copiilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

211 Anexa3/25/02- 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15             
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 

Se propune alocarea   sumei de    1.000 
mii lei  pentru construirea unei clădiri 
pentru grădiniţa din satul Vintileanca, 
comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată şi 
neasigurând copiilor 
condiţiile optime de igienă 
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şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

212 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 
 

Se propune alocarea   sumei de    500 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor la 
campusul şcolar al liceului din Pogoanele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Campusul este necesar 
pentru desfăşurarea 
activităţilor şcolare 
sportive, -pentru 
organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, 
alte activităţi sportive 
precum şi pentru 
organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
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prevăzute pe anul 2008 
 

213  
Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   600 mii 
lei pentru construirea unei clădiri pentru 
Şcoala cu clasele I-IV în satul Săruleşti, 
comuna Săruleşti, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celor 
100 de şcolari şi preşcolari  
încadraţi la unităţile  de 
învăţământ menţionate se 
impune construirea unor 
noi clădiri pentru şcoală şi 
grădiniţă, cele din prezent 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând şsolarilor şi 
preşcolarilor condiţiile 
optime de igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să le asigure 
acestora  condiţiile de 
igienă corespunzătoare.   
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
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214 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de    600 mii  
lei pentru reabilitarea şcolii din satul 
Nicoleşti, comuna Puieşti,  judeţul Buzău.  
   
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

 

215 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  

Se propune alocarea   sumei de   864,570 
mii lei pentru reabilitarea şcolii din satul 
Deduleşti, comuna Topliceni, judeţul 
Buzău.  

 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
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Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale PNL 
 

 
 

reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

216 Anexa nr. 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Cap. 6501, grupa 51, art. 
02, alin.15  
Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea   sumei de   200 mii 
lei pentru reabilitarea şcolilor din satele 
Ştiubeiu, Colibaşi şi Fotin, comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
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sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 
Surse de finanţare: 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limitele 
prevăzute pe anul 2008 
 

217 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 20 mil lei 
pentru reabilitarea şcolii din  satul 
Ungureni, comuna Munteni, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

r 

218 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 3 mild lei 
pentru amenajarea locurilor  de joacă 
pentru copii (grădiniţele Munteni şi 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor este necesara 

r 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 

Ungureni), comuna Munteni, Judeţul 
Galaţi 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

amenajarea unor spatii 
pentru joaca si pentru alte 
activitati didactice.  
 

219 Anexa 3/25/02, 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15 , Finantarea 
cheltuielilor de capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
40.000 lei, pentru  extinderea gradiniţei de 
copii din satul Stoicani, com. Folteşti – 
grup sanitar (utilităţi), Judeţ Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
extinderea si reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
extinderea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

r 

220 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  

Se propune alocarea sumei în valoare de 
350.000 lei, pentru reabilitarea grădiniţei 
de copii din comuna Vlădeşti, Judeţul 
Galaţi 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
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Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

221 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
200 de mii lei pentru reparaţia capitala a 
scolii din Odaia Manolache , comuna 
Vînători, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reparatia capitala..  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
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suficient de săli de curs. 
222 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
100 de mii lei, pentru sala de sport la 
şcoala Odaia Manolache, comuna 
Vînători, Judeţul Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru  desfăşurarea 
activităţilor şcolare 
sportive, pentru 
organizarea de competiţii 
locale concursuri şcolare, 
alte activităţi precum şi 
pentru organizarea unor 
evenimente de altă natură. 

 

223 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
800 mii lei, pentru realizarea unei şcoli cu 
8 săli de clasă, în comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevlor  încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
construirea unei scoli in 
comuna.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

 

224 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
1200 mii lei, pentru realizare constructiei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a celo 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

unei grădiniţe cu 4 grupe, în comuna Cuza 
– Vodă, Judeţul Galaţi 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

preşcolari încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
realizarea constructiei. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

225 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
300 mii lei, pentru realizarea unui  parc 
pentru copii în comuna Cuza – Vodă, 
Judeţul Galaţi. 
 
Autori:deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru îmbunătăţirea 
calităţii mediului se 
impune construirea de noi 
spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

 

226 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea sumei de 447645,74 
lei, pentru realizarea constructiei  
grădiniţei Ţepu de Sus în comuna Ţepu, 
Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor incadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
realizarea constructiei in 

 



 132 

capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL catunul Berheci. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
Proiect in derulare. 

227 Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 581412,26 
lei, pentru realizarea constructiei  
grădiniţei Ţepu de Jos (cătun Berheci) în 
comuna Ţepu,Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor incadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
realizarea constructiei in 
catunul Berheci. 
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
crearea unui număr 
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suficient de săli de curs. 
228 Anexa 3/25/02  

Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
CONSTRUIRE GRADINITA SAT 
DUMBRAVA, comuna Iteşti, cu suma de  
600.mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

 

229 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
INFIINTARE CRESA COPII, comuna 
Gîrleni, cu suma de  700 mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii scolare 
spaţiului  rural 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

r 
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230 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
CENTRALA TERMICA LA 
GRADINITA LUIZI CALUGARA, 
comuna Luizi Călugăra, cu suma de  70 
mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii scolare 
spaţiului  rural 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

r 

231 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
REABILITARE SCOALA GENERALA 
MAGIRESTI, comuna Măgireşti, cu suma 
de 100 mii lei  
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

r 
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232 Anexa 3/25/02  

Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
R.K.GRADINITA VALEA ARINILOR, 
comuna Măgireşti, cu suma de  300 mii lei 
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

 

233 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
REABILITARE TERMICA LA 
SCOLILE DIN SATELE TARATA SI 
BASESTI, comuna Pîrjol, cu suma de   
2.000 mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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234 Anexa 3/25/02  

Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
REABILITARE,DOTARE SI UTILARE 
INFRASTRUCTURA SCOLARA, 
comuna Sascut, cu suma de 5.850 mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

 

235 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
CONSTRUIRE CRESA, comuna Prăjeşti, 
cu suma de 1.312, 900 mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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236 Anexa 3/25/02  

Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
PROIECTARE SI EXECUTIE 
MODERNIZARE GRADINITA 
SAUCESTI, comuna Săuceşti, cu suma de  
100 mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

 

237 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
PROIECTARE SI EXECUTIE 
MODERNIZARE SCOALA BOGDAN-
VODA, comuna Săuceşti, cu suma de   
100 mii lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 
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Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

238 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
REABILITARE SI MODERNIZARE 
SCOALA NR.2 RACACIUNI-PTh, 
comuna Răcăciuni, cu suma de  1.400 mii 
lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finantare 

r 

239 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
REABILITARE SCOALA CU CLASELE 
I-IV SI GRADINITA NR.1 RACACIUNI-
IN FAZA DE PROIECTARE, comuna 
Răcăciuni, cu suma de  1.800 mii lei  
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
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Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 
 

Prezidentiale 

240 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 4, jud. Bacău 
 
Se propune alocarea pentru judeţul  Bacău, 
in vederea realizarii obiectivului 
CONSTRUIRE GRADINITA SAT 
GISTENI CATUN BERENDESTI, 
comuna Răcăciuni, cu suma de  1.000.mii 
lei  
 
Autori  
Deputat Tudor Alexandru Chiuariu 
Deputat Ionel Palăr 
Senator Gabriel Berca 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt 
necesare pentru 
imbunătăţirea 
infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administratiei 
Prezidentiale 

 

241 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării  
Anexa nr 3/25/01 
Cap. 51,  art. 1, alin 15 

Se propune alocarea sumei de 2000 mii 
lei  pentru obiectiv de investiţie- 
construcţie Grup Şcolar „Haralambie 
Vasiliu” prin Programul de  campusuri 
şcolare, oraş Podu Iloaiei, jud. Iaşi. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Pentru creşterea calităţii 
procesului de educaţie 
pentru profesorii şi elevii 
din oraşul Podu Iloaiei.şi 
comunele învecinate. 
 
Sursa de finanţare 
 
Redistribuire în cadrul 

A *  
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bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 

242 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitol 65.01-Învăţământ 

Se propune alocarea sumei de     5000 
mii lei pentru obiectiv de investiţii- Sală 
Polivalentă  Universitatea „Ştefan cel 
Mare”,  Municipiul Suceava, jud. 
Suceava. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul face parte din  
Proiectul Campus 2 –
Universitatea “Ştefan cel 
Mare”, Suceava. 
 
 
Redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 

A *  

243 Anexa nr 3/25/01 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării  
 Cap. 51,  art. 1, alin 15 

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării  pentru următoarele obiective de 
investitii: 
*Reparaţii capitale- Şcoala de arte şi 
meserii, sat Bălţaţi, comuna Bălţaţi, jud. 
Iaşi, cu suma de 1 203 mii lei; 
 * Lucrări de extindere la Şcoala de arte şi 
meserii din localitatea Oţeleni, jud. Iaşi cu 
suma de 300 mii lei; 
*  Construcţie nouă Şcoala de arte şi 
meserii Brăeşti pentru Şcoala cu cls. I-
VIII. Sat Rediu, Comuna Brăeşti, jud. Iaşi 
cu suma de 700 mii lei; 
* Constrcţie nouă Şcoala de arte şi meserii 
Popeşti pentru Grădiniţa Popeşti, jud. Iaşi 
cu suma de 700 mii lei; 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
după caz, fie reabilitarea 
lor, fie demararea de 
lucrări de construcţie de 
noi sedii. 
 
 
Sursa de finanţare 
 
Redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
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* Construcţie nouă Şcoala de arte şi 
meserii Oţeleni pentru Grădiniţa Oţeleni, 
jud. Iaşi cu suma de 1600 mii lei 
* Construcţie nouă Liceul Bogdan Vodă 
pentru Grădiniţa sat Hălăuceşti, jud. Iaşi 
cu suma de 1475,3 mii lei; 
. * Constrcţie nouă Şcoala cu clasele I-
VIII Madarjac pentru Şcoala cu clasele I-
IV sat Bojila, comuna Madarjac jud. Iaşi 
cu suma de 200 mii lei; 
 
 
Autor: Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupuirle parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

244 Anexa nr. 3/25/01 
Cap.51 art.1 alin.15 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 240 mii lei, 
pentru lucrări de reabilitare Scoală clasele 
I-VIII din comuna Poienarii Burchii, jud. 
Prahova. 
 
 
 Autori: Deputaţi PNL Burlacu Cristian, 
Gavrilescu Graţiela, Deputat PNL Săftoiu 
Adriana, 
senator PNL  teodor Meleşcanu Grupurile 
parlamentare PNL ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului 

Obiectivul necesită lucrări 
de reabilitare pentru 
desfăşurarea activităţii în 
condiţii optime. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

r 

245 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 265,2 mii 
lei pentru obiectivul: „Reabilitare 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

arhitectură interioară şi exterioară instalaţii 
interioare Şc Gen Nr 1 Bumbeşti-Jiu”, 
oraş Bumbeşti-Jiu 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

246 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea de 325 mii lei sumei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoală în 
satul Cărbuneşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

247 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoală în 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

satul Creţeşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

248 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoală în 
satul Pojogeni” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

r 

249 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoală în 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

satul Stefăneşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

250 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoală în 
satul Cerăt” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

r 

251 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoală în 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 

r 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

satul Cojani” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

252 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare grădiniţă de 
la IAS” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune reabilitarea de 
urgenţă, aceasta găsindu-
se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

253 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 325 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare grădiniţă 
din Tg. Cărbuneşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune reabilitarea de 
urgenţă, aceasta găsindu-
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capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Grupurile Parlamentare reunite ale PNL se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

254 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 5100 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare corp clădire 
şcoală gimnazială Tg. Cărbuneşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

255 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 550 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Cămin 
Colegiul „T.Arghezi”” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea căminului, 
acesta găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
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condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

256 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 6,78 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şc 
Gimnazială I-VIII „Uscătescu” oraş Târgu 
Cărbuneşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

257 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 271 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Colegiul 
Naţional „T Arghezi”oraş Târgu 
Cărbuneşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
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condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

258 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 75 mii lei 
pentru obiectivul: „Modernizare centrală 
term şi grup social la şcoala Strâmba 
Vulcan, comuna Ciuperceni” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

259 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 111 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şi 
consolidare şcoala generală Ciuperceni, 
comuna Ciuperceni” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 

 



 149 

condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

260 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru obiectivul: „Reparare şarpante şi 
învelitori la şcoala Câlnic”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
repararea acoperişului, 
acesta găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată 
permiţând intemperiilor să 
patrunda în cladire, 
aceasta degradându-se. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

261 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru obiectivul: „Reparare şarpante şi 
învelitori la şcoala Pinoasa, comuna 
Câlnic”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
repararea acoperişului, 
acesta găsindu-se într-o 
stare de uzură avansată 
permiţând intemperiilor să 
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patrunda în cladire, 
aceasta degradându-se. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

262 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala 
Primară Muşeteşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

263 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala Sat 
Grui, comuna Muşeteşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
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condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

264 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala 
Generală Nr. 2 Sîrbeşti, comuna 
Muşeteşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

265 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala Sat 
Motru Sec, comuna Padeş”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 

 



 152 

condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

266 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala Sat 
Cloşani, comuna Padeş”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

267 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1800 mii lei 
pentru obiectivul „Centrală termică Şcoala 
Generală Padeş, comuna Padeş” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
realizarea urgentă a 
sistemului de încalzire. 
 
 Sursa de finanţare: 
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Alocare din suma 
prevăzută 

268 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 18,51 mii 
lei pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala 
Gen Samarineşti, comuna Samarineşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

269 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 150 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala Sat 
Gornăcel, comuna Schela 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
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Alocare din suma 
prevăzută 

270 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Grădiniţă 
Sat Gornăcel, comuna Schela”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune reabilitarea de 
urgenţă, aceasta găsindu-
se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

271 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala 
comuna Scoarţa”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 
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272 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Budieni comuna Scoarţa”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

273 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Bobu comuna Scoarţa”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 
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274 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Copăcioasa comuna Scoarţa”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

275 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru obiectivul: „Sală de sport Şcoala 
Generală Scoarţa” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Inexistenţa unei săli de 
sport, deşi sunt foarte 
mulţi solicitanţi. 
Aceasta urmează să 
asigure elevilor  locul 
potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi 
de natură sportivă în 
echipă  (jocuri de sală), 
şi/sau  pentru 
antrenamentul individual 
al acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
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prevăzută 
276 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Căleşti, comuna Stăneşti”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

277 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Curpen, comuna Stăneşti”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
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prevăzută 
278 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala 
comuna Stăneşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

279 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Baloşani comuna Stejari”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
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prevăzută 
280 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Băceşti comuna Stejari” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

281 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala sat 
Popeşti, comuna Stejari”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
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prevăzută 
282 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 206 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala nr.2 
comuna Stejari”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

283 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei 206 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Grădiniţă 
din satul Baloşani, comuna Stejari”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune reabilitarea de 
urgenţă, aceasta găsindu-
se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

284 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 60 mii lei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 

 



 161 

Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala 
Generală Pişcoiu comuna Stejari”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

285 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 600 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare sala de 
sport scoala generală Teleşti” 
  
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Starea de degradare în care 
se află nu permite 
desfăşurarea activităţilor 
sportive ale elevilor din 
localitate. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

286 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare scoala 
generală Teleşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
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preuniversitar neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

287 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Grădiniţa 
Teleşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune reabilitarea de 
urgenţă, aceasta găsindu-
se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

288 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoala sat 
Cocorova, comuna Turburea”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
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Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

289 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare şcoala sat 
Poiana, comuna Turburea”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

290 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare grădiniţă 
sat Poiana, comuna Turburea” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune reabilitarea de 
urgenţă, aceasta găsindu-
se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
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prevăzută 
291 Anexa 3/25/02 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare grădiniţă 
sat Cocorova, comuna Turburea”  
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune reabilitarea de 
urgenţă, aceasta găsindu-
se într-o stare de uzură 
avansată. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

292 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 900 mii lei 
pentru obiectivul: „Reabilitare Şcoala 
Generală „Grigore Geamăni”comuna 
Turcineşti” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

 

293 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Poziţia 20, jud. Gorj: 
Se propune alocarea sumei de 9335 mii lei 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

pentru obiectivul: „Reabilitare campus 
şcolar Peştişani” 
 
Autori: deputat PNL Dan Morega 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea campusului 
şcolar, acesta găsindu-se 
într-o stare de uzură 
avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime 
de igienă şi spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma 
prevăzută 

294 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa3/25/01 
Anexa3/25/02 

Se propune alocarea sumei de 700 mii ron 
pentru finanţarea obiectivului „Reabilitare 
şcoala şi grădiniţă”, com. Valea Teilor, 
jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

 

295 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa3/25/01 
 

Se propune alocarea sumei de 400 mii ron 
pentru finanţarea obiectivului „Reabilitare 
corp B şcoală”, com. Rândunica, jud. 
Tulcea. 
 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
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Autor: Deputat PNL Popa Octavian elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

296 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa3/25/01 
Anexa3/25/02 

Se propune alocarea sumei de 235,68 mii 
lei pentru reabilitarea şcoală şi grădiniţă 
din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea. 
Autor: Deputat PNL Popa Octavian 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului 
Ministerului Turismului 

 

297 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de capital ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 
 
Se propune finantarea din suma 
prevazuta a achizitionarii imobilelor in 
care functioneaza scolile din comuna 
Cata cu suma de 1150 mii RON, Jud. 
Braşov  

Cele 3 imobile in care 
functioneaza scolile din 
comuna Cata au fost 
retrocedate catre Bieserica 
Evanghelica C.A. Cata. 
Au fost efectuate evaluari 
si incheiate contracte de 
vanzare-cumparare. 

r 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Gabor 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

298 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei de 3800 mii 
RON din suma prevăzută pentru 
continuarea lucrarilor de constructie la 
sediul scolii generale comuna Apata”, 
jud. Braşov 
 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Gabor 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

Obiectivul a fost finantat 
prin programul de 
investitii al M.E.N. si 
intarziat ca urmare la 
lipsei finantarii. Proiectul 
este realizat in proprtie de 
30%. Imobilul in care 
functioneaza scoala a fost 
retrocedat. 
 

 

299 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei 
Cap. 5001, grupa 51 
art.02, alin 15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital alu unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea sumei de 500 mii 
RON din suma prevăzută pentru 
continuarea lucrarilor de constructie la 
sediul scolii generale si gradinitei 
comuna Ungra”, jud. Braşov 
 
 
 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Gabor 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectivul a fost finantat 
prin programul de 
investitii al M.E.N. si 
intarziat ca urmare la 
lipsei finantarii. Proiectul 
este realizat in proprtie de 
30%.  
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300 Anexa 3/25/02 Ministerul 

Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii 
Capitolul 51 art.01 alin.15 
 

 
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru 
obiectivul „Reabilitare Colegiu Economic 
Emanoil Gojdu- Campus Şcolar”, 
Municipiul  Hunedoara,   cu suma de 
3.830,250  mii lei  RON 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş  

Continuare lucrari in 
vederea finalizarii 
obiectivului de investitii 
cu importanta scolara 
crescuta pe plan local 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Camerei  
Deputatilor 

respins 

301 Anexa 3/25 Ministerul 
Educatiei Cercetarii si 
Inovatiei cap.51 art.01 
alin.15 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reabilitare scoala”, 
COMUNA Densuş,   cu suma de 600 mii 
lei  RON 
 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş  

Finalizarea lucrarilor la 
obiectivul de investitii de 
importanta educativa  
 
Sursa:  Bugetul Camerei 
Deputatilor 

respins 

302 Anexa 3/25 Ministerul 
Educatiei Cercetarii si 
Inovatiei cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Hunedoara pentru 
obiectivul „Sistematizare şi modernizare 
cale de acces locuinţe aflate pe Malul 
Văii„ in satul Chimindia COMUNA 

Creare conditii civilizate 
de acces in propria 
locuinta 
 
Sursa de finantare: 

respins 
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HĂRĂU,   cu suma de 1.000 mii lei  RON
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş  

Bugetul Camerei 
Deputatilor 
 
 

303 Anexa 3/25/02 cap. 51, 
art. 01, Ministerul 
Educaţiei,cercetării şi 
Inovării 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru construire campus şcolar cu suma 
de 15384 mii lei  
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Reducerea abandonului 
şcolar  şi creşerea calităţii 
actului educaţional 
 
 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Administraţia 
Prezidenţială 

r 

304 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării cap. 51, art .01, 
alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru reabilitare Colegiul Naţional « I.C. 
Brătianu » Haţeg cu suma de 1000 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţimpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reabilitării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educativă 
crescută pentru comunitate 
Sursa de finanţare : 
Bugetul Administraţia 
Prezidenţială 

r 

305 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reabilitarea ansamblului de construcţii din 
cadrul Grupului Şcolar Ovid Densuşianu  
Călan în vederea transformării în Campus 
Şcolar cu suma de 3600  mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 

r 
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Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Prezidenţiale 

306 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-IV sat Batiz, 
oraş Călan cu suma de 358,982 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

r 

307 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-IV sat Grid, 
oraş Călan cu suma de 80,357 mii lei  
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

r 

308 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-IV sat 
Sîncrai, oraş Călan cu suma de 24,395 mii 
lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

r 

309 Anexa 3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea sumei pentru: Necesitatea reparării r 
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Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-IV sat 
Crişeni, oraş Călan cu suma de 43,064 mii 
lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

310 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-IV sat Valea 
Sîngeorgiului, oraş Călan cu suma de 
11,705 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

r 

311 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-IV sat Strei, 
oraş Călan cu suma de 46,968 mii lei 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

r 

312 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii Şcoala Gen. Cls. I-IV sat 
Nădăştia de Jos, oraş Călan cu suma de 
89,300 mii lei 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
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Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

313 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Reparatii Grădiniţa "Voinicelul" Călan cu 
suma de 449,321 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă educaţionala 
majoră pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 

314 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei , Cercetării şi 
Inovării cap.51 art.01 
alin.15 

Se propune suplimentarea sumei pentru: 
Modernizare Şcoala generala OV Călan şi  
Şcoala generală din strada Unirii corp A şi 
B cu suma de 5694,52 mii lei 
 
Initiator 
Senator PNL Dan-Radu Ruşanu 
Deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău 
Deputat PNL Ioan Timiş 

Necesitatea reparării 
obiectivului de investiţii 
de importanţă 
educaţionala majoră 
pentru comunitatea 
locală 
 
Sursa financiară: 
Bugetul Administratiei 
Prezidenţiale 

 

315 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, 
alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Poziţia 5 Judeţul Bihor  
Se propune suplimentarea sumelor alocate  
pentru Judeţul Bihor în vederea realizării 
următoarelor obiective de investiţii : 
 

- Reabilitare Colegiul Tehnic 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii scolare. 
 
 
 

A *  
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Poziţia 5 Judeţul Bihor  

 

“A.Roman” Alesd, cu suma de  200 
mii lei 

- Reabilitare  Şcoala cu clasele I VIII 
Tileagd, cu suma de 300. mii lei 

- Grădiniţa cu program normal  Mihai 
Bravu, Roşiori, cu suma de 150. mii 
lei 

- Reparatii capitale la Grădiniţa cu 
program normal  Oşorhei, cu suma 
de 200. mii lei 

- Reparatii capitale la Grădiniţa cu 
program normal  Fughi, Oşorhei, cu 
suma de 150 mii lei 

- Reparatii capitale la Şcoala cu 
clasele I VIII  Luncşoara, Auşeu, cu 
suma de 500 mii lei 

- Reabilitare Şcoala cu clasele I VIII  
Avram Iancu, Avram Iancu, cu 
suma de 108 mii lei 

- Reabilitare  Şcoala cu clasele I VIII  
Sârbi, Sârbi, cu suma de 50. mii lei 

- Reparatii capitale  Şcoala cu clasele 
I VIII  Văşad, Curtuişeni, cu suma 
de 200. mii lei 

- Constructie scoala si gradinita noua  
Văşad, Curtuişeni, cu suma de 850. 
mii lei 

- Reabilitare  Şcoala cu clasele I VIII  
Tulca, Tulca , cu suma de 200 mii 
lei 

Sursa Bugetul Ministerul 
Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii 
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- Reabilitare  Grădiniţa cu program 
prelungit nr.2  Beiuş cu suma de 
300 mii lei 

- Reparatii capitale la  Şcoala cu 
clasele I IV  sat Ţaria,  Roşia, cu 
suma de 80 mii lei 

- Reabilitare  Şcoala cu clasele I VIII  
Sacalasău, Derna cu suma de 100 
mii lei 

- Reparatii capitale la  Şcoala cu 
clasele I VIII  Beznea, Bratca, cu 
suma de 400 mii lei 

-   Grădiniţa cu program prelungit  
Tinca, cu suma de 300 mii lei 

- Reparatii capitale la Şcoala cu 
clasele I VIII  Lăzăreni, cu suma de 
516 mii lei 

- Reparatii Capitale la  Şcoala cu 
clasele I VIII  Remaţi , cu suma de 
500 mii lei 

- Reparatii capitale la  Şcoala cu 
clasele I IV  Bulz Pustă, Bulz, cu 
suma de 200 mii lei 

- Reabilitarea termica a caldirilor de 
la Grupul Scolar Industrial Suplacu 
de Barcau, cu suma de 400 mii lei 

- Reparatii capitale la  Grup Şcolar 
Industrial  Popeşti, Bihor cu suma 
de 250 mii lei 

- Continuarea lucrarilor la obiectivul 
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de investitii “Gradinita cu program 
prelungit” Tarian, Girisu de Cris cu 
suma de 400 mii lei 

- Construire Gradinita in satul Burzuc 
Sarbi, cu suma de 675 mii lei 

- Reabilitarea Gradinitei din 
localitatea  Sarbi, cu suma de 75 mii 
lei  

 
Autor 

Deputat Lucia Varga 
Grupurile reunite ale PNL din camera 
Deputatilor   si Senat 
 
 

316 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune sumei prevăzute pentru judeţul 
Iasi  pentru obiectivul „Construire 
gradinita cu 3 Sali de clasa”, Comuna 
Costuleni, sat Cozia, cu suma de 550 mii 
lei  RON  
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii  

A*  

317 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 

A*  
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Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

„Executie lucrari reabilitare sc. Cl I- IV”, 
Comuna Costuleni, sat Hilita, cu suma de 
450 mii lei  RON  
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 
 

comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

318 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Finalizare lucrari Gradinita” Comuna 
Grozesti,  cu suma de 650 mii lei  RON . 
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

A*  

319 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul „Sc. 
Gen. Cu cl. I- VIII ” , sat Buda  Comuna 
Lespezi,  cu suma de 1.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

A*  
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320 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita SAM nr 1”, Comuna 
Mironeasa,  cu suma de 700 mii lei    
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

A  

321 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie gradinita”, sat Mogosesti, 
Comuna Mogosesti Iasi,  cu suma de 
1.300 mii lei      RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

322 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita”, sat Borosoaia, Comuna 
Plugari,  cu suma de 1.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
323 Anexa 

3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Scoala clasele I-IV”,  Comuna Roscani,  
cu suma de 1.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

324 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie Scoala  Poiana Scheii”, 
Comuna Scheia,  cu suma de 1.200 mii lei   
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

325 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Reabilitare Liceu „Ion Neculce” camin 
internat si cantina”, Oras Targu Frumos,  
cu suma de 500 mii lei    RON. 
 
Initiator  

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

326 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie  gradinita”, Comuna Tomesti,  
cu suma de 2.000 mii lei    RON. 
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

327 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita”, Comuna Todiresti,  cu suma 
de 14.000 mii lei    RON. 
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

328 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul „Rk 
Grup Scolar „PP Carp” – pentru Scoala 
Razboieni”, Comuna Tibanesti,  cu suma 
de 900 mii lei    RON. 
 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

329 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul „Rk 
Scoala Glodenii Gandului”, Comuna 
Tibanesti,  cu suma de 250 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

330 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita SAM nr 1 ”, Comuna 
Mironeasa,  cu suma de 700 mii lei  
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

331 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie gradinita sat Mogosesti  ”, 
Comuna Mogosesti Iasi   cu suma de 700 
mii lei    RON. 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
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Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Educatiei si Inovarii 

332 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie scoala Poiana Scheii”, 
Comunan Scheia cu suma de 1.200 mii lei  
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

333 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie Gradinita cu 12 Sali de clasa 
in  cartierul Tomesti”, Comuna Tomesti cu 
suma de 2.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

334 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie gradinita cu 10 Sali de curs 
in satul Lunca Cetatuii ”, Comuna Ciurea 
cu suma de 5.000 mii lei    RON. 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
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Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Educatiei si Inovarii 

335 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune sumei prevăzute pentru judeţul 
Iasi  pentru obiectivul „Construire 
gradinita cu 3 Sali de clasa”, Comuna 
Costuleni, sat Cozia, cu suma de 550 mii 
lei  RON  
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii  

 

336 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Executie lucrari reabilitare sc. Cl I- IV”, 
Comuna Costuleni, sat Hilita, cu suma de 
450 mii lei  RON  
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

337 Anexa 
Anexa 3/25/02 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
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Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Finalizare lucrari Gradinita” Comuna 
Grozesti,  cu suma de 650 mii lei  RON . 
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

338 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul „Sc. 
Gen. Cu cl. I- VIII ” , sat Buda  Comuna 
Lespezi,  cu suma de 1.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

339 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita SAM nr 1”, Comuna 
Mironeasa,  cu suma de 700 mii lei    
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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340 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie gradinita”, sat Mogosesti, 
Comuna Mogosesti Iasi,  cu suma de 
1.300 mii lei      RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

341 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita”, sat Borosoaia, Comuna 
Plugari,  cu suma de 1.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

342 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Scoala clasele I-IV”,  Comuna Roscani,  
cu suma de 1.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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343 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie Scoala  Poiana Scheii”, 
Comuna Scheia,  cu suma de 1.200 mii lei   
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

344 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Reabilitare Liceu „Ion Neculce” camin 
internat si cantina”, Oras Targu Frumos,  
cu suma de 500 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

345 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie  gradinita”, Comuna Tomesti,  
cu suma de 2.000 mii lei    RON. 
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
346 Anexa 

Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita”, Comuna Todiresti,  cu suma 
de 14.000 mii lei    RON. 
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

347 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul „Rk 
Grup Scolar „PP Carp” – pentru Scoala 
Razboieni”, Comuna Tibanesti,  cu suma 
de 900 mii lei    RON. 
 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

348 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul „Rk 
Scoala Glodenii Gandului”, Comuna 
Tibanesti,  cu suma de 250 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
349 Anexa 

3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Gradinita SAM nr 1 ”, Comuna 
Mironeasa,  cu suma de 700 mii lei  
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

350 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie gradinita sat Mogosesti  ”, 
Comuna Mogosesti Iasi   cu suma de 700 
mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

351 Anexa 
3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie scoala Poiana Scheii”, 
Comunan Scheia cu suma de 1.200 mii lei  
RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 
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Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
352 Anexa 

3/25/02  
Ministerul Educatiei si 
Cercetarii 
Cap. 51 art.01 alin.15 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie Gradinita cu 12 Sali de clasa 
in  cartierul Tomesti”, Comuna Tomesti cu 
suma de 2.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

353 Anexa 
Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Pozitia 24, Judetul Iasi  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Iasi  pentru obiectivul 
„Constructie gradinita cu 10 Sali de curs 
in satul Lunca Cetatuii ”, Comuna Ciurea 
cu suma de 5.000 mii lei    RON. 
 
Initiator  
Deputat PNL Relu Fenechiu 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 
 

Asigurarea conditiilor 
optime pentru dezvoltarea 
educationala a elevilor din 
comuna. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului 
Educatiei si Inovarii 

 

354 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 283.672  lei 
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare 
a Scolii  CLS.I-IV în Satul.Capatanu , 
comuna Broşteni, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

respins 
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 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 474.367 lei 
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare 
a SC.CLS.I-IV . în comuna Broşteni, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

 

355 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 110.000 lei 
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare 
a Scolii  generala cu clasele I. VIII în 
comuna Balesti, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

respins 

356 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune alocarea sumei de 2.000.000 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala Vizantea 
Mănăstirească, comuna Vizantea-Livezi, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru  
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
 

respins 

357 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Se propune alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru continuarea lucrărilor de reabilitare 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 

r 



 190 

Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

a gradiniţei în comuna Balesti, judeţul 
Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
 

358 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 496000 lei 
pentru finalizarea reparatiei capitale si 
reabilitarea Scoala Sindrilari nr. 1 în 
comuna Reghiu, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
 

respins  

359 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 425.000 lei 
pentru reparatie capitala si reabilitare 
Scoala cu clasele I-IV Raiuti, comuna 
Reghiu, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
 

respin 
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360 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 400.000 lei 
pentru reparatie capitala si reabilitare 
Scoala cu clasele I-IV Reghiu, comuna 
Reghiu, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
 

 

361 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 352.019 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii din Petreanu, comuna Poiana 
Cristei, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

 

362 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 599.956 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii Târâtu, comuna Poiana Cristei, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
continuarea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

 

363 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Se propune alocarea sumei de 2.190.127 
lei pentru demararea lucrărilor de 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

reabilitare a internatului şcolar, comuna 
Poiana Cristei, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ 
menţionate se impune 
demararea lucrărilor de 
reabilitare.  
 

364 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 855.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare  
şi extindere a şcolii cu clasele I-IV, 
comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şi extinderea 
şcolii prin înfiinţarea unor 
noi săli de curs, cele 
existente în prezent fiind 
insuficiente şi îngreunând 
activitatea atât a elevilor 
cât şi a profesorilor. 
 

 

365 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 1.680.172 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii de Arte şi meserii din 
comuna Chiojdeni, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şi extinderea 
şcolii prin înfiinţarea unor 
noi săli de curs, cele 
existente în prezent fiind 
insuficiente şi îngreunând 
activitatea atât a elevilor 
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cât şi a profesorilor. 
 

366 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 775.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de constructie 
a  gradinitei din sat Mera, comuna Mera, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din satul 
Mera se impune 
finalizarea construirii unei 
noi clădiri pentru 
grădiniţă.  
 

 

367 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 2.000.000 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a scolilor de pe raza comunei 
Mera, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea, modernizare 
şi extinderea şcolilor prin 
înfiinţarea unor noi săli de 
curs, cele existente în 
prezent fiind insuficiente 
şi îngreunând activitatea 
atât a elevilor cât şi a 
profesorilor.  
 

 

368 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea sumei de 540.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare a 
Grupului scolar Dumitresti, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 

 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
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capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

369 Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 12.000 lei 
pentru lucrări la Grădiniţă cu 2 săli de 
clasă  sat Coroteni, comuna Slobozia 
Bradului 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune efectuarea unor 
lucrări de reabilitare. 
 

 

370 Anexa 3/25/02  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 1.600.000 
lei pentru demararea lucrărilor la Grădiniţă 
cu 9 săli de clasă cu program prelungit  - 
sat  Slobozia Bradului 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune construirea unei 
noi clădiri pentru grădiniţă 
cu program prelungit. 
 

 

371 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 

Se propune alocarea sumei de 1.798.740 
lei pentru demararea lucrărilor de 
demolare şcoală parter existentă, extindere 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor  încadraţi la 
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Cercetarii si Inovarii 
 

Şcoala clasa I – VIII – 6 săli de clasă, sat 
Cornetu, comuna Slobozia Bradului 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite 

unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
extinderea şcolii prin 
înfiinţarea unor noi săli de 
curs, cele existente în 
prezent fiind insuficiente 
şi îngreunând activitatea 
atât a elevilor cât şi a 
profesorilor. 

3 
72 

Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 265.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare a 
scolii si gradinitei Motnau, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, de 
asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri 
sanitare care să asigure 
elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. 
Tot cu privire la siguranţa 
acestora, se impune 
reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 

 

373 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de 433.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de constructie 
scoala Galoiesti  1, comuna Dumitreşti, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor din localitatea 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru şcoală. 
 

374 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de  182.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de reabilitare 
scoala si gradinita Galoiesti 2, comuna 
Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatile de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea.  
Se impune reconsolidarea 
clădirilor şi crearea unui 
număr suficient de săli de 
curs. 
 

 

375 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de   550.000 lei 
pentru demararea lucrărilor de constructie 
gradinita Galoiesti 1, comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune construirea unei 
noi clădiri pentru 
grădiniţă. 
 

 

376 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea sumei de      722.710 
lei pentru demararea lucrărilor de 
Construire Şcoală cu o sală de clasă şi 
grădiniţa cu o sala de grupă în sat Cerbu, 
comuna Jitia, judeţul Vrancea. 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor şi şcolarilor 
din localitatea menţionată 
se impune construirea 
unor noi clădiri pentru 
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capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

grădiniţă şi şcoală. 
 

377 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      587.090 
lei pentru demararea lucrărilor de 
Construire Şcoală cu o sală de clasă şi 
grădiniţa cu o sala de grupă sat Măgura, 
comuna Jitia, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor şi şcolarilor 
din localitatea menţionată 
se impune construirea 
unor noi clădiri pentru 
grădiniţă şi şcoală. 
 

 

378 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
2.821.600 lei pentru demararea lucrărilor 
de construţie Grădiniţa cu program 
prelungit, comuna Moviliţa, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor din 
localitatea menţionată se 
impune construirea unei 
noi clădiri pentru grădiniţă 
cu program prelungit. 
 

 

379 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
601.167,80 lei pentru demararea lucrărilor 
de modernizare grupuri sanitare la Şcoala 
generală nr.1 şi Şcoala generală nr.2, 
comuna Moviliţa, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru studierea într-un 
mediu şcolar sănătos, este 
necesară construirea unor 
grupuri sanitare care să 
asigure elevilor condiţiile 
de igienă corespunzătoare. 
 

 

380 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 

Se propune alocarea sumei de      343240 
lei pentru demararea lucrărilor de 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
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Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

construire şcoală cu cl.I-IV, sat Titila, 
comuna Andreiaşu de Jos, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

şcolarilor din localitatea 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru şcoală. 
 

381 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      479090 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu cl. I-IV sat 
Răchitaşu, comuna Andreiaşu de Jos, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
şcolarilor încadraţi la 
unitatea  de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea clădirii pentru 
şcoală, aceasta găsindu-se 
într-o stare de uzură 
avansată şi neasigurând 
şcolarilor condiţiile optime 
de igienă şi spaţiu.  
 

 

382 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15   
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      
513.371,74 lei pentru finalizarea lucrărilor 
de Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
Bahnele, comuna Vintileasca, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
şcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
 

 

383 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune alocarea sumei de      
263.200,24 lei pentru finalizarea lucrărilor 
de construire Grădiniţă sat Bahnele, 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
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Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

comuna Vintileasca, judeţul Vrancea. 
 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
construirea unei noi clădiri 
pentru grădiniţă 

384 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15   
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      384000 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare  gradinita cu program prelugit, 
sat Petresti, comuna Vînători, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
 

r 

385 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      545000 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare gradinita cu program prelugit, 
sat Jorasti, comuna Vînători, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolari încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea.  
 

 

386 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 

Se propune alocarea sumei de      638000 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare Scoala clasele I-VIII si 
gradinita, sat Mircestii Noi, comuna 
Vînători, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
şcolarilor şi preşcolarilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune reabilitarea.  
 Tot cu privire la siguranţa 
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invatamant preuniversitar Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL acestora, se impune 
reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr 
suficient de săli de curs. 
 

387 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 4.161.000 
lei pentru reabilitare scoli oras Marasesti: 
-Sc nr 2; Sc nr 3; Sc Padureni; Sc Haret; 
Sc Calimanesti; Liceul Industrial 
Mărăşeşti, oras Marasesti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Din cauza deteriorarii, 
conditiile de invatat sunt 
improprii, fiind necesara 
reabilitarea si 
modernizarea cladirilor . 

 

388 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

Se propune alocarea sumei de 900.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare 
la Şcoala Lespezi, comuna Homocea, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru  
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată se impune 
reabilitarea şcolii, aceasta 
găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi 
neasigurând elevilor 
condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
 

 

389 Anexa 3/25/02 Capitol 51, 
art.01, alin.15 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Se propune alocarea sumei de 880.000 lei 
pentru finalizarea lucrărilor de construcţie 
la Şcoala SAM, comuna Homocea, judeţul 
Vrancea. 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
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Autori: deputat PNL Nini Săpunaru  
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

menţionată. 

390 Anexa 3/25/02 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Capitolul 6501, grupa 51, 
art. 02, alin 15  
Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unitatilor de 
invatamant preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de      772.090 
lei pentru demararea lucrărilor de 
Construire Şcoală cu o sală declasă şi 
grădiniţa cu o sala de grupă sat Jitia de 
Jos, comuna Jitia, judeţul Vrancea. 
 

 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor şi şcolarilor 
din localitatea menţionată 
se impune construirea 
unor noi clădiri pentru 
grădiniţă şi şcoală. 
 

r 

391 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocare sumei de 892,000.00 RON pentru 
reabilitarea si modernizarea anexei 
Gradinitei Carpinis in localitatea Baneasa, 
jud. Constanta 
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Reabilitare. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A *  

392 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 1,300,000.00 RON 
pentru construirea scolii si gradinitei in 
localitatea Negresti, Cobadin, jud. 
Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Constructie noua. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A*  

393 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 

Alocarea sumei de 38,000.00 RON pentru 
construirea unei gradinite cu program 

Constructie noua. Sursa de 
finantare: Fondul de 

 



 202 

Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

prelungit in loc. Independenta, jud. 
Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

rezerva al Guvernului 

394 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 1,052,885.70 RON 
pentru construirea unei gradinite cu 
program normal in com. Ion Corvin, jud. 
Constanta 
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Constructie noua. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A*  

395 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 3,000,000.00 RON 
pentru reabilitare Grup scolar, loc. Ostrov, 
jud. Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Reabilitare. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A*  

396 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 4,000,000.00 RON 
pentru constructie Gradinita loc. Ostrov, 
jud. Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Constructie noua. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A*  

397 Art. 20 – (1) În anul 2009 
se acordă transferuri din 

Art. 20 – (1) În anul 2009 se acordă 
transferuri din bugetul de stat către 

Pentru anul precedent s-a 
prevăzut această sumă de 

respingere 
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bugetul de stat către 
bugetele locale, prin 
bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, în sumă de 191, 6 
milioane lei pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
de stat.  

bugetele locale, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în sumă 
de 500 milioane lei pentru finanţarea unor 
cheltuieli de capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat.  
 
(Kötő Iosif, Farkas Anna-Lili, Pető Csilla-
Mária, Lakatos Petru, Erdei D. István 
deputaţi UDMR, Bokor Tibor senator 
UDMR) 

900 milioane lei, 
propunem menţinerea 
acestuia la un nivel decent. 
Suma propusă pentru anul 
acesta, cu aproape nouă ori 
mai mică faţă de anul 
trecut, este de neacceptat 
în condiţiile în care 
sistemul de învăţământ are 
o importanţă strategică în 
construirea viitorului, 
având în vedere contracte 
în derulare şi multianuale. 
Sursa: Bugetul de stat 

398 Anexa 3/25/29 
MINISTERUL 
EDUCATIEI, 
CERCETARII SI 
INOVARII Capitol 
65.01—INVATAMANT 
Cod 25.65.01.291 
Fişa obiectivului  
CLADIRE CSS TOPLITA 
LA ISJ HARGHITA 
Valoarea totalã aprobatã 
(mii lei) 1600 

Anexa 3/25/29 
MINISTERUL EDUCATIEI, 
CERCETARII SI INOVARII Capitol 
65.01—INVATAMANT Cod 
25.65.01.291 
Fişa obiectivului  
CLADIRE CSS TOPLITA LA ISJ 
HARGHITA 
Valoarea totalã aprobatã (mii lei) 1800  
(Autori:Kötő Iosif, Farkas Anna-Lili, Pető 
Csilla-Mária, Lakatos Petru, Erdei D. 
István deputaţi UDMR, Bokor Tibor 
senator UDMR) 

 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

A* 

399 Capitol 6501.06.01 
Învăţământ – Învăţământ 
superior – Învăţământ 

Capitol 6501.06.01 Învăţământ – 
Învăţământ superior – Învăţământ 
universitar  

În condiţiile actuale statul 
alocă cca. 400 
euro/student, în timp ce în 

A*  



 204 

universitar  
Propunere 
2009....2.639.890 mii lei 
 

Propunere 2009...... 3.355.698 mii lei 
 
(Autori:Kötő Iosif, Farkas Anna-Lili, Pető 
Csilla-Mária, Lakatos Petru, Erdei D. 
István deputaţi UDMR, Bokor Tibor 
senator UDMR) 
 

ţările dezvoltate această 
sumă se ridică la 3000-
4000 euro. În vederea 
eliminării pericolului 
izolării de elita europeană, 
propunem menţinerea 
sumei cel puţin la nivelul 
anului precedent. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

400 Capitol 6501.70 
Învăţământ/Cheltuieli de 
capital.  
Propunere 2009.... 
1.468.441 mii lei 
.  
 

Capitol 6501.70 Învăţământ/Cheltuieli de 
capital.  
Propunere 2009....  
2.035.590 
mii lei 
(Autori:Kötő Iosif, Farkas Anna-Lili, Pető 
Csilla-Mária, Lakatos Petru, Erdei D. 
István deputaţi UDMR, Bokor Tibor 
senator UDMR) 

Suma prevăzută reprezintă 
cu 43% mai puţin decât 
fondul anului precedent 
Întrucât nivelul calitativ al 
procesului instructiv-
educativ se poate garanta 
numai printr-o dotare 
adecvată propunem 
diminuarea diferenţei la 
20%. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

A*  

401 6501.04.03 Învăţământ 
secundar/ Învăţământ 
profesional  
Propunere 2009 
......38.303 mii lei 

6501.04.03 Învăţământ secundar/ 
Învăţământ profesional  
 Propunere 2009....45.000 mii lei 
(Autori:Kötő Iosif, Farkas Anna-Lili, Pető 
Csilla-Mária, Lakatos Petru, Erdei D. 
István deputaţi UDMR, Bokor Tibor 

Susţinerea dezvoltării 
durabile depinde de 
corelarea sistemului de 
învăţământ cu cerinţele 
pieţei forţei de muncă. 
Reducerea cu 76,20% a 

A*  
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senator UDMR) cheltuielilor prevăzute 
pentru învăţământul 
profesional anulează 
intenţiile în acest sens. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

402 6501.03.01. Învăţământ 
preşcolar şi 
primar/Învăţământ 
preşcolar  
Propunere 2009 ..... 0 
 
.  
 

6501.03.01. Învăţământ preşcolar şi 
primar/Învăţământ preşcolar  
Propunere 2009 ..... 430.178 mii lei 
(Autori:Kötő Iosif, Farkas Anna-Lili, Pető 
Csilla-Mária, Lakatos Petru, Erdei D. 
István deputaţi UDMR, Bokor Tibor 
senator UDMR) 

Suma propusă reprezintă  
100% mai puţin decât în 
anul precedent. În 
programul de guvernare 
este prevăzută susţinerea 
de către stat a cheltuielilor 
pentru educaţia timpurie şi 
introducerea grupei 
pregătitoare în 
învăţământul obligatoriu. 
Propunem alocarea unei 
sume reale, raportate la 
efectivul de copii. 

respingere 

403 MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII ŞI 
INOVĂRII 
Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 Titlul II Bunuri 
şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pe anul 2009 astfel: 
 
- Campus scolar Lic. Teoretic J.G. 

Tajovsky Nadlac, Arad  3000 mii lei; 
 
- Liceul ind. Suplacu de Barcau, 100 mii 

lei;jud. Bihor 
 
 

Necesitatea urgentă de 
sume pentru lucrari de 
reparatii, consolidari, 
proiectari pentru buna 
desfasurare a 
activitatilor din 
unităţile şcolare. 
 
 
- Sursa de Finantare : 

A*  
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- Scoala cu clasele I – IV Valea Cerului, 
Suplacu de Barcau, 50 mii lei, 
jud.Bihor 

 
- Scoala cu clasele I-IV Varzari com 

Popesti, 50 mii lei, jud. Bihor 
 
 
 
- Lic. Teoretic J. Kozacek Budoi,com 

Popesti,jud. Bihor 100 mii lei  
 
 
- Scoala cu clasele I-VIII Serani,com 

Borod, jud. Bihor 50 mii lei 
 
 
- Scoala gimnaziala cu clasele I-VIII 

Fagetu nr1, com Plopis ,jud Salaj 50 
mii lei; 

 
 
- Scoala gen cu clasele I-IV Scalasau 

Nou, com Derna,jud. Bihor, 50 mii lei 
 
 
- Scoala gen. cu clasele I-IV Varasau, 

jud Bihor, 10 mii lei 
 
 

fondul de rezervă aflat 
la dispozitia 
guvernului.  
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- Gradinita sat Varzari, com Popesti, 
jud. Bihor, 50 mii lei 

404  Construirea unei grădiniţe pentru copii 
în satul Padina Matei 
Suma   600.000 

Se impune necesitatea 
construcţiei acestei 
grădiniţe deoarece 
comuna numără peste 
80 de copii preşcolari 

r 

405  Construirea unei grădiniţe pentru copii 
în localitatea Târnova 
  Suma  250.000 

Se impune necesitatea 
construcţiei acestei 
grădiniţe deoarece 
comuna numără peste 
100 de copii preşcolari 

r 

406  Construirea unei grădiniţe pentru copii 
în localitatea Zăvoi 
 
Suma 400.000 

Se impune necesitatea 
construcţiei acestei 
grădiniţe deoarece 
comuna numără peste 
120 de copii preşcolari, 
iar actualul local este 
foarte mic 

   r 

407  Modernizarea şi reabilitarea Şcolii 
Generale din localitatea Bautar 
 
Suma 200.000 

Pentru asigurarea unui 
climat propice 
desfăşurării în bune 
condiţii a actului de 
învăţământ este 
necesară dotarea 
instituţiei cu centrală 
termică şi geamuri 
termopan 

   r 

408 Ministerul Educatiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, re-funcţionalizarea şi 

Motivaţie: Reabilitarea 
acestor şcoli este necesară 

A*  
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Anexa nr 3 / 25 / 05 
Program : 43 - Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii �colare 
finan�at potrivit 
Ordonan�ei de Urgenta a 
Guvernului nr.64/2007 

consolidarea şcolilor cu clasele I-VIII din 
următoarele comune din judeţul Ialomiţa: 

• Cos
âmbeşti – 100 mii lei 

• Măr
culeşti – 60 mii lei 

• Sud
iţi – 50 mii lei 

• Săv
eni (sat Frăţileşti) – 50 mii lei 

• Scâ
nteia – 70 mii lei 

• Val
ea Ciorii – 50 mii lei 

 

pentru a putea funcţiona în 
condiţii de siguranţă 
pentru elevi şi personalul 
didactic. 
 
Sursă de finanţare: 
Suma se alocă din Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

409 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa 1, titlul 25 
 

Se propune alocarea a 0,7% din PIB 
pentru bugetul de cercetare şi inovare. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Angajamentele asumate 
de Romania din Cap. 
XVII al Acordului  în 
vederea aderării la U.E 
care prevedea acordarea a 
1% din PIB până în 2007, 
modificat prin O.U.G. 
88/2006 care prevede „o 
creştere anuală a 
alocatiilor bugetare astfel 
încât să se atingă nivelul 
de 1% din PIB in anul 
2010. 

Totoodată prevederile 

r 
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Agendei de la Lisabona 
revizuite, prevede ca 
statele Uniunii Europene 
să investeasca in 
Cercetarea Ştiintifică  
3% din PIB, pentru a 
realiza o economie 
europeană competititvă, 
bazată pe cunoaştere; 

 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limita 
prevăzută în Bugetul pe 
anul 2008 
 
 

410 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
Anexa nr. 3/25/01 
Cap.51 art.1 alin.15 
 

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării,  pentru următoarele obiective de 
investitii: 
* Lucrări de modernizare Şcoala 
Gradiştea de Jos- introducere utilităţi ( 
grup sanitar ) com Gradiştea Jud Brăila, 
cu suma de 75 mii lei; 
* Lucrare de execuţie Şcoala de Arte şi 
Meserii corp C5, Sat Berteştii de Jos, 
Comuna Berteştii de Jos, Jud. Brăila, cu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea. lor. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Diminuarea bugetului 
Administraţiei 
Prezidenţiale în limita 

r 
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suma de 400 mii lei; 
 * Construcţie Scoală cu cls. I-IV,  Sat 
Lacu Sărat, comuna Chiscan, Jud 
Brăila, cu suma de 1.300 mii lei ; 
* Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII (2 
corpuri: Şcoala Veche si Şcoala Nouă) 
Com Cireşu, Jud Brăila, cu suma de 
2.000 mii lei; 
* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-
VIII, Sat Cotul Lung, Comuna Siliştea, 
Jud. Brăila, cu suma de 150 mii lei; 
* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-
VIII, Comuna Tichileşti, Jud. Brăila, cu 
suma de 418 mii lei; 
* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-
IV, Sat Gurguieţi, Comuna Scorţaru 
Nou, Jud. Brăila cu suma de 250 mii 
lei ; 
* Reabilitare Şcoala Generală clasele I-
IV, Sat Chichineţu, Comuna Ciocile, 
Jud. Brăila cu suma de 400 mii lei ; 
*Lucrări de amenajare şi aducţiune 
apă, Şcoala Generală nr. 9, Municipiul 
Brăila, Jud. Brăila, cu suma de 200 mii 
lei. 
 
Autor: deputat PNL Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

prevăzută în Bugetul pe 
anul 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

411 Anexa 2 / Cap. 6501 / Oraş Făget Infrastructură şcolară r 
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titlul 6 / grupa 51 / Articol 
02, alineat  15 

reabilitarea şcolilor în localităţile Bichigi 
şi Jupâneşti 
Autor: deputat Dorel Covaci (PSD) 

neconformă, şcoli 
neautorizate cu un grad 
avansat de degradare 

412 Anexa 2 / Cap 6501 / 
grupa 51 / titlul 6 / articol 
02 / alin 15 

Oraş Făget 
construire Grădiniţă în localitatea Făget; 
 
Autor: deputat Dorel Covaci (PSD) 

Vechiul sediu al grădiniţei 
va fi retrocedat, există 
proiectul ethnic de 
execuţie şi terenul 

r 

413 Anexa 2 / Cap 6501 / 
grupa 51 / titlul 6 / articol 
02 / alin 15 

Oraş Făget 
Extindere săli de clasă şi laboratoare la 
Liceul Teoretic Traian Vuia Făget 
 
Autor: deputat Dorel Covaci (PSD) 

Construcţie nefinalizată, 
pericol de degradare, 26 
mld total, executat 20 mld, 
rest 6 mld RON 

 

414 Anexa 2 / Cap 6501 / 
grupa 51 / titlul 6 / articol 
02 / alin 15 

Construcţie grădiniţă mun. Lugoj 
 
Autor: deputat Sorin  Stragea (PSD) 

Dosar depus  

415 Anexa 2 / Cap 6501 / 
grupa 51 / titlul 6 / articol 
02 / alin 15 

Construcţie grădiniţă comuna Fârdea, 
Timiş 
 
Autor: deputat Sorin  Stragea (PSD) 

Dosar depus  

416 Anexa 2 / Cap 6501 / 
grupa 51 / titlul 6 / articol 
02 / alin 15 

Construcţie şcoală generală Jurăşti, 
comuna Bârna 
Autor: deputat Sorin  Stragea (PSD) 

Dosar depus r 

417 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocare sumei de 892,000.00 RON pentru 
reabilitarea si modernizarea anexei 
Gradinitei Carpinis in localitatea Baneasa, 
jud. Constanta 
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Reabilitare. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A*  
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 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 1,300,000.00 RON 
pentru construirea scolii si gradinitei in 
localitatea Negresti, Cobadin, jud. 
Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Constructie noua. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

 

418 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 38,000.00 RON pentru 
construirea unei gradinite cu program 
prelungit in loc. Independenta, jud. 
Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Constructie noua. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A*  

419 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 1,052,885.70 RON 
pentru construirea unei gradinite cu 
program normal in com. Ion Corvin, jud. 
Constanta 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Constructie noua. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A*  

420 Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

Alocarea sumei de 3,000,000.00 RON 
pentru reabilitare Grup scolar, loc. Ostrov, 
jud. Constanta  
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

Reabilitare. Sursa de 
finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

A* 

421 Ministerul Educatiei, Alocarea sumei de 4,000,000.00 RON Constructie noua. Sursa de A*  
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Cercetarii si Tineretului 
Anexa 2 pagina 30 
capitolul 6501  

pentru constructie Gradinita loc. Ostrov, 
jud. Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE 
ILEANA CRISTINA 
 

finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

422 MINISTERUL 
EDUCAŢIEI, 

CERCETĂRII ŞI 
INOVAŢIEI 

 
Anexa 3/25/28 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Educaţiei, Cercetării şi 
Inovaţiei cu suma de  200.000 mii lei, la 
anexa 3/25/28 – Programul de investiţii 
publice pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare, capitolul C „Alte cheltuieli de 
investiţii”, punctul 1.4.2 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe”. 

 
 
 
 
 
 
 

Autori: Deputat PNL, Relu Fenechiu 
Deputat PNL Cristian Mihai Adomniţei 

Senator PNL, Varujan Vosganian 
 

Introducerea unei noi 
anexe în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei care 
să cuprindă obiectivul -  
Reparaţii capitale la 
Filarmonica Iaşi a 
Universităţii de Arte 
George Enescu, Iaşi, aflată 
într-o stare avansată de 
degradare. 

 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovaţiei.  

A*  

423 Anexa 3/25/02  
Capitolul 51 art.01, 
alin.15  
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 39 Judeţul Vaslui  
Se propune suplimentarea sumelor alocate  
pentru Judeţul Vaslui în vederea realizării 
următoarelor obiective de investiţii : 
- „Gradinita”, comuna Deleni,    cu suma 

Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea 
infrastructurii scolare. 

r 
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de 400 mii  lei RON 
- „Scoala cu clasele I-IV”, comuna Deleni,  
cu suma de 400 mii lei RON 
- „Scoli”, in satele  Suceveni, Verdes, 
Gavanu, comuna Bogdana, cu suma de 
1.100 mii  lei RON 
- „Grădiniţă 3 grupe”, comuna Muntenii 
de Jos, cu suma de 1.054,497 mii  lei 
RON 
- „Grădiniţă 2 grupe şi Scoală 4 clase”, in 
satul Mînjeşti,  comuna Muntenii de Jos, 
cu suma de 2.100,158 mii  lei RON 
- Gradinita in localitatea Fundatura  cu 
suma de 1.229, 268 RON lei 
- Construire Scoala cu clasele I-IV in 
localitatea Albesti, comuna Delesti cu 
suma de  898 mii  lei RON 
- Construire Gradinita cu program normal 
in  localitatea Delesti cu suma de 1.140 
mii  lei RON 
- Consolidarea Scoala cu clasele I-VIII in 
localitatea Hirsova cu suma de 2.250. mii  
lei RON 
- Scoala cu clasele I-IV Curseşti  Vale cu 
suma de  400 mii lei RON  
 
 

 
 
Autori  
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Deputat PNL dan Bordeianu 
Deputat PNL Dan Mihai Marian  
 Senator PNL Cristian David 
Grupurile reunite ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat    
 
 

424 Anexa 3/25/02 Se propune introducerea unei anexe la 
bugetul ministerului Educatiei, Cercetarii 
si Inovarii, Anexa 3/25/02a pentru 
urmatoarele unitati de invatamant 
preuniversitar de stat: 

- Modernizare Scoala cu clasele V-
VIII, Negostina, Com. Balcauti, 
Jud. Suceava cu suma de 10 mii lei 

- Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, 
Com. Calafindesti, Jud. Suceava cu 
suma de 92,0334 mii lei 

- Reabilitare gradinita Calafindesti, 
Jud Suceava, cu suma  

- Reabilitare Scoala cu lasele I-IV, 
Bostanita mare, Com. Calafindesti, 
Jud. Suceava cu 9,72 mii lei 

- Modernizare Scoli comuna 
Gramesti, cu suma de 7,6 mii lei 

- Reparatii,modernizare si extindere 
la SAM Hantesti, Jud Suceava cu 
suma de 180 mii lei 

 
Autor: Dep. Eugen Bejinariu - PSD 

 
 
 
 
- lucrare in curs de 
executie decontata partial 
 
- lucrare in curs de 
executie decontata partial 
 
- lucrare in curs de 
executie decontata partial 
- lucrare in curs de 
executie decontata partial 
 
- lucrare in curs de 
executie decontata partial 
- lucrare in curs de 
executie decontata partial 
 
Sursa de finanţare:  Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

A*  
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425 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 
 

1. Grădiniţa cu program normal nr.1 
Lupeni, judeţul Hunedoara – alocarea 
sumei de 734 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
2. Şcoala Generală nr. 1 Lupeni, judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de 700 mii 
lei. 
 
3. Şcoala Generală nr. 2 Uricani, judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de 1500 mii 
lei.  
 
 
 
4. Şcoala Generală nr. 3 Lupeni, judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de 2000 mii 
lei. 
 
 
 
5. Liceul teoretic Lupeni, judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de 650 mii 
lei. 
 
6. Şcoala nr. 4 Vulcan, judeţul Hunedoara 

Grădiniţa cu program 
normal nr.1 Lupeni, 
judeţul Hunedoara, având 
o stare de degradare 
avansată necesită reparaţii 
capitale, iar lipsa căldurii 
face imposibilă 
desfăşurarea activităţii. 
Menţionăm faptul că 
lucrările de amenajare au 
fost întrerupte datorită 
lipsei fondurilor. 
 
Necesită amenajare teren 
sport, incintă şi dotări, 
inclusiv clădire anexă. 
Există studiu de 
fezabilitate. 
 
Şcoala Generală nr. 2 
Uricani, judeţul 
Hunedoara necesită 
reabilitare şi modernizare, 
există proiect tehnic, 
lucrările de amenajare au 
fost întrerupte datorită 
lipsei fondurilor. 
 
Şcoala Generală nr. 3 
Lupeni, judeţul Hunedoara 
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– alocarea sumei de 500 mii lei.  
 
7. Şcoala Generală nr.6 Vulcan, judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de 500 mii 
lei. 
 
8. Grup Şcolar Minier Vulcan judeţul 
Hunedoara – alocarea sumei de 700 mii 
lei. 
 
9.Şcoala Generală 1-8 Hartăgari comuna 
Băiţa,  judeţul Hunedoara - alocarea sumei 
de 300 mii lei. 
 
10. Şcoala Generală 5-8 Băiţa, judeţul 
Hunedoara - alocarea sumei de 350 mii lei.
 
11. Şcoala 1-4 Lesnic, comuna Veţel, 
judeţul Hunedoara - alocarea sumei de 100 
mii lei. 
 
12. Şcoala 1-4 Veţel judeţul Hunedoara - 
alocarea sumei de 100 mii lei. 
 
13. Şcoala 1-4 şi Grădiniţa Mintia, 
comuna Veţel, judeţul Hunedoara - 
alocarea sumei de 100 mii lei. 
 
14. Grădiniţa Veţel, judetul Hunedoara - 
alocarea sumei de 100 mii lei. 

necesită reparaţii capitale, 
extinderea clădirii, 
amenajare bază sportivă, 
dotări. Există studiu de 
fezabilitate. 
 
Instalare centrală termică 
pe gaz şi dotări. 
 
 
 
Şcoala nr. 4 Vulcan 
necesită reabilitare 
termică. 
 
Şcoala Generală nr.6 
Vulcan necesită reabilitare 
termică. 
 
 
Grupul Şcolar Minier 
Vulcan necesită reabilitare 
termică. 
 
 
Şcoala Generală 1-8 
Hartăgari necesită reparaţii 
capitale. 
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15. Construire Gradiniţă cu program 
normal în cadrul Şcolii Generale nr.1 
Lupeni, judeţul Hunedoara - alocarea 
sumei de 1300 mii lei. 

 
 
 

Autori: senator Nicula Vasile Cosmin  
             deputat Resmeriţă Cornel - 
Cristian 
 

Şcoala Generală 5-8 Băiţa 
necesită modernizare 
grupuri sanitare. 
 
Şcoala 1-4 Lesnic necesită 
modernizare grupuri 
sanitare. 
 
 
Şcoala 1-4 Veţel necesită 
modernizare grupuri 
sanitare. 
 
Şcoala 1-4 şi Grădiniţa 
Mintia necesită 
modernizare grupuri 
sanitare. 
 
 
Grădiniţa Veţel necesită 
modernizare grupuri 
sanitare. 
 
Suma necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie a grădiniţei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: fondul 
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de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

426 Ministerul  
Învăţământului, Educaţiei, 
Cercetării si Tineretului 
 Anexa 2, pag. 30 

Alocarea sumei de 1.000.000 mii lei 
pentru execuţia la obiectivul “Grădiniţa cu 
program normal din Lazu, comuna 
Agigea, jud Constanţa”. 
Autori: Senator PSD Alexandru Mazăre 
            Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin 
 

Obiectiv investiţii. Sursa 
de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 

A*  

427 Ministerul Învăţământului, 
anexa 2, 6501, pag 33 

Alocarea sumei de 6,400,000.00 mii lei 
pentru construirea unui campus şcolar în 
comuna Cumpăna, jud Constanţa 
 
Autori: Senator PSD Alexandru Mazăre  
             Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin  
 

Obiectiv investiţii. Sursa 
de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 

A*  

428 Ministerul Învăţământului 
anexa 2/30 

Alocarea sumei de 1.500.000.00 mii lei 
pentru construirea unei grădiniţe cu 
program mixt în comuna Cumpăna, jud 
Constanţa 
 
Autor: Senator PSD Alexandru Mazăre 
            Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin 

Obiectiv investiţii. Sursa 
de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 

A* 

430 Legea Bugetului de stat, 
capitolul 65.01 – 
Învaţământ, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu suma 
de 89.309 mii lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de modernizare, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ 

A*  
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inovării reabilitare şi extinderme a unităţilor de 
învăţământ Judeţul Vrancea, după cum 
urmează: 
Reabilitarea şi modernizarea 
grădiniţelor în municipii şi oraşe 
PANCIU  
- Modernizare Grădiniţa nr.1 – 1.200 mii 
lei 
- Reabilitare şi modernizare Grădiniţa 
Crucea de Sus – 1.550 mii lei 
FOCŞANI  
- Extindere Grădiniţa 15, mun. Focşani – 
1.800 mii lei 
- Reabilitare şi extindere Grădiniţa 16 
Focşani – 1.600 mii lei 
- Reabilitare şi extindere Grădiniţa 18, 
mun. Focşani – 1.600 mii lei 
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor în 
municipii şi oraşe 
PANCIU 
- Reabilitare si modernizare Şcoala nr.1 – 
2.300 mii lei 
- Şcoala de Arte si Meserii – 5.000 mii lei 
ODOBEŞTI  
- Reabilitare corp C Liceul teoretic – 1.000 
mii lei 
ADJUD  
- Consolidare si reabilitare scoli din mediu 
rural (Adjudu-Vechi, Siscani, Burcioaia) - 
3.000 mii lei 

si  imbunatatirea accesului 
la conditii de invatamant 
adecvate.  
Pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului  
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FOCSANI  
- Colegiul Economic – baza complexa de 
practică – 2.003 mii lei 
- Extindere Şcoala Duiliu Zamfirescu cu 8 
Săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare 
si realizare termosistem pe exterior clădire 
şcoală şi sala de sport – 3.117 mii lei 
- Reparaţii capitale sediu şcoala şi anexe 
„Grup Şcolar Ind. Uşoară” – 4.055 mii lei 
Construirea de grădiniţe în municipii şi 
oraşe 
- Construire grădiniţa sat Unirea oras 
Odobesti – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa nr.1 cu program 
prelungit oras Odobesti – 1.000 mii lei 
- Grădiniţa nr.2 municipiul Adjud – 2.000 
mii lei 
- Grădiniţa cu 8 grupe cu program 
prelungit - str. Democraţiei municipiul 
Focsani – 3.673 mii lei 
- Grădiniţa cu 8 grupe cu program 
prelungit – str. Al. Golescu municipiul 
Focsani – 3.673 mii lei 
Construire şcoli şi licee în municipii şi 
oraşe 
- Extindere şi dotare laboratoare  şi sala 
media Liceu Ion Slavici oras Panciu – 
2.850 mii lei 
Reabilitare şi modernizarea de 
grădiniţe în comune 
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- Modernizare şi dotare  grădiniţa sat 
Cîrligele comuna Cirligele – 300 mii lei 
- Reabilitare Grădiniţa comuna Cotesti – 
200 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa cu program 
prelungit comuna Fitionesti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Garoafa şi 
Reabilitare grădiniţa Faurei comuna 
Garoafa – 360 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Dealu-Lung 
comuna Gura Calitei – 800 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa sat Măicăneşti 
comuna Maicanesti – 200 mii lei 
- Reparaţii  capitale grădiniţă comuna 
Milcovul – 637 mii lei 
- Reparaţii  capitale grădiniţă comuna 
Ploscuteni – 237 mii lei  
- Reabilitare şi modernizare grădiniţă  
comuna Pufesti – 250 mii lei 
- Modernizare grădiniţa comuna Urechesti 
- 1.000 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Viisoara comuna 
Vidra – 417 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa comuna Virtescoiu 
– 1.000 mii lei 
Reabilitare şi modernizare şcoli în 
comune 
-  Şcoala generala nr.1 si  Acoperiş Grup 
sanitar, Sc. nr.2 comuna Biliesti – 193 mii 
lei 
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- reabilitare şcoala cu clasele I-VIII, 
comuna Bîrsesti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala primară şi grădiniţa 
din satul Prisecani şi reabilitare şcoala 
primară în satul Iugani comuna Boghesti – 
1.000 mii lei 
- Şcoala sat Gagesti comuna Bolotesti – 
1.000 mii lei 
-  Reabilitare şcoală cu cl. I -VIII, sat 
Bonţeşti şi  construire Grup sanitar şi 
reabilitare şcoala cl. I- IV , sat Dălhăuţi 
comuna Cirligele - 1.000 mii lei 
- Sc. cu clasele V-VIII comuna Corbita – 
983 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Cotesti – 200 mii lei 
Reabilitare Şcoala Budesti – 200 mii lei 
- Reabilitare Sc. Ciuslea comuna Garoafa  
– 1.000 mii lei 
- Consolidare si modernizare şcoala 
Goleşti – 376 mii lei 
- RK acoperiş şcoală şi lucrare de izolare 
exterioară comuna Gologanu – 693 mii lei 
- Reabilitare şcoala Gura Calitei – 1.000 
lei 
- Modernizare şcoala Pisc şi Mănăstioara 
comuna Fitionesti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala sat Măicăneşti  si 
Reabilitare şcoala sat Rîmniceni comuna 
Maicanesti – 1.700 mii lei 
- Reabilitare şcoala generală Milcovul – 
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250 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna Năneşti – 
1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna Năruja – 950 
mii lei 
- Reabilitare şcoala  Pârâul Pinului si 
Reabilitare şcoala  Brădăceşti comuna 
Nereju – 500.000 lei 
- Reparaţii instalaţii sanitare şcoala Văleni 
comuna Ruginesti – 40 mii lei 
- Reabilitare şcoala nr. 1, comuna Străoane 
– 300 mii lei 
- Şcoala Jiliste comuna Slobozia Ciorasti – 
400 mii lei 
- Reabilitare şcoala - reabilitare termică 
comuna Paulesti – 86.000 lei 
- Reabilitare şcoala nr.1 şi reabilitare 
şcoala nr. 2 comuna Ploscuteni - 1.000 mii 
lei 
- RK. Şcoală clasele I-IV comuna Popeşti 
– 1.000 mii lei  
- Reabilitare si modernizare şcoala 
Răcoasa şi reabilitare si modernizare 
şcoala Varniţa, com. Răcoasa şi reabilitare 
şi modernizare şcoala Verdea, com. 
Răcoasa – 1.000 mii lei 
- Extindere şcoala Feldioara comuna 
Tanasoaia – 800 mii lei 
- Reabilitare şcoala Tâmboieşti – 680 mii 
lei 
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- Reabilitare şcoala Şerbeşti comuna Vidra 
– 675 mii lei 
- Reabilitare şcoala cls. I-VIII Faraoanele 
şi reabilitare Şcoala de arte si meserii 
comuna Virtescoiu – 1.000 mii lei 
- Reabilitare scoli comuna Vulturu – 1.000 
mii lei 
- Reabilitare şcoala Vrîncioaia, reabilitare 
internat şcolar, reabilitare cantina şcolara 
şi reabilitare scoli - Spineşti, Muncei, 
Ploştina, Bodeşti – 1.000 lei 
Construire grădiniţe în comune 
- Construcţie grădiniţa, sat Bîrsesti 
comuna Birsesti – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa comuna Golesti – 
1.000 mii lei 
- Construcţie grădiniţa cu program normal 
comuna Gugesti – 1.000 mii lei 
- Construcţie grădiniţa şi cabinet medical 
sat Lămoteşti comuna Milcovul  – 400 mii 
lei 
- Construcţie grădiniţa cu program normal 
3 grupe si şcoală cu 4 săli de clasă comuna 
Naruja – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa Nereju Mic si 
Chitcani comuna Nereju – 1.600 mii lei 
- Construire grădiniţa sat Vetresti – sat 
Herăstrau comuna Nistoresti  – 700 mii lei 
- Grădiniţa cu program normal comuna 
Obrejita – 1.000 lei 
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- Construire grădiniţa com. Paltin – 780 
mii lei 
- Construire grădiniţa 40 locuri, sat 
Răcoasa – 354 mii lei 
- Construire grădiniţa Anghelesti comuna 
Ruginesti – 50 mii lei 
- Construcţie grădiniţa, 25 locuri sat 
Spulber – 549 mii lei 
- Grădiniţa Jiliste, comuna Slobozia 
Ciorasti  – 420 mii lei 
- Construcţie grădiniţa Slimnic, comuna 
Timboiesti  – 350 mii lei 
- Construcţie grădiniţa Coza comuna 
Tulnici – 727 mii lei 
Construire şcoli în comune 
- Scoala primara plus grădiniţa, în satul de 
centru Boghesti şi şcoala primara în satul 
Chitcani comuna Boghesti – 1.000 mii lei 
- Construire şcoala cu  2 clase in satul 
Ochesesti comuna Corbita – 1.000 mii lei 
- Şcoală de arte şi meserii, comuna 
Gugesti  – 836 mii lei 
-  Construire şcoala I – IV, Sahastru 
comuna Nereju – 1.000 lei 
- Construire şcoala cls. I-VIII, satul 
Vetresti, Herastrau comuna Nistoresti – 
1.000 mii lei 
- Şcoala primara I-IV Hăulişca comuna 
Paulesti – 1.000 mii lei 
- Şcoala primara şi grădiniţa comuna 



 227 

Spulber – 695 mii lei 
 
1. Senator Miron Tudor Mitrea 
2. Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
3. Deputat Angel Tîlvăr 
4. Deputat Nicolae Ciprian Nica 

431 Legea Bugetului de stat, 
capitolul 65.01 / 

Învăţământ 
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu suma 
de 23.748 mii lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a unităţilor de 
învăţământ Judeţul Iaşi, după cum 
urmează: 
 
- Reabilitarea şi modernizarea 
grădiniţelor în municipii, oraşe, comune
- Sediu nou Grădiniţa cu program normal  
Hîrlău – 1.970 mii lei 
- Extindere Grădiniţa cu program prelungit 
– 300 mii lei 
- Reabilitare Grădiniţa Pîrcovaci – 200 mii 
lei 
- Reabilitare Grădiniţa Vlădeni, - 1400 mii 
lei 
- Reabilitare Grădiniţa în satul Hîrtoape II 
– 50 mii lei 
- Reabilitare Grădiniţa Sticlăria, Scobinţi – 
615 mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
Ciobanu” (corp grădiniţă) Andrieşeni – 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a 
procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului  

 

A*  
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350 mii lei 
- Finalizare lucrări Grădiniţa Şipote, com. 
Şipote – 150 mii lei 
- RK Grădiniţa Hălceni. Com. Şipote – 
300 mii lei 
 
 - Reabilitarea şi modernizarea şcolilor  
şi liceelor în municipii şi oraşe 
 - Reabilitare Şcoala generală Pîrcovaci – 
100 mii lei 
- Hîrlău, Reabilitare Şcoala generală 
„Petru Rareş” – 180 mii lei 
- Reabilitare Şcoala cu clasele I – VIII 
Borşa, Com Vlădeni – 513 mii lei 
- Modernizare Liceul Hîrlău – 500 mii lei 
- Continuarea lucrărilor la internatul şi 
cantina şcolară Grup Şcolar Vlădeni – 
1000 mii lei 
- Reabilitare Şcoala de arte şi meserii 
Vânători  - 250 mii lei 
- Reabilitare Şcoala generală cu clasele I - 
VIII Hîrtoape – 300 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Generală cu clasele I 
– VIII Criveşti, Com Vânători – 100 mii 
lei 
- RK cu extindere şi încălzire generală – 
Şcoala de Arte şi Meserii Fîntînele – 985 
mii lei   
- RK Şcoala de Arte şi Meserii, Sticlăria, 
Com. Scobinţi – 1.400 mii lei 
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- RK Şcoală Generală Clasele I -VIII 
Scobinţi – 1.000 mii lei 
- RK Şcoală Generală Scobinţi I – 350 mii 
lei 
- RK Şcoala Generală clasele I – IV 
Zagavia, Scobinţi – 650 mii lei 
- RK Şcoala Generală clasele I – VIII 
Bădeni, Scobinţi – 600 mii lei 
 - RK Şcoala cu clasele I- VIII Spuineni, 
Fîntînele – 100 mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
Ciobanu” Andrieşeni – 350 mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
Ciobanu” Glăvăneşti, Andrieşeni – 250 
mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
Ciobanu” Buhăieni, Andrieşeni – 150 mii 
lei 
- Finalizare lucrări Şcoala Iazu Vechi, 
com. Şipote – 250 mii lei 
- Reabilitare Şcoala cu clasele I –VIII Iazu 
Nou, Com. Şipote – 175 mii lei 
- Reabilitare Şcoala de Arte şi Meserii 
Şipote, Com. Şipote – 480 mii lei 
- RK Şcoala de Arte şi Meserii 
Chişcăneni, Com. Şipote – 1.000 mii lei 
- Reabilitare Şcoala cu clasele I – IV 
Chişcăreni,  Com. Şipote – 100 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Hălceni. Com. Şipote 
– 50 mii lei 
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- Reabilitare Şcoala cu clasele I –IV Iazu 
Vechi, Com. Şipote – 50 mii lei 
 
- Construirea de grădiniţe în municipii, 
oraşe şi comune 
- Construcţie nouă Grădiniţa cu program 
normal nr. 2, Fîntînele – 1250 mii lei 
- Construire Grădiniţă Sticlăria Rediu, 
Scobinţi – 600 mii lei 
- Construire Grădiniţă Scobinţi – 800 mii 
lei 
 
 - Construire şcoli şi licee în municipii, 
oraşe şi comune 
 - Construcţie Scoală în satul Traian, 
comuna Bivolari  – 980 mii lei 
- Construcţie şcoală în satul Buruieneşti, 
comuna Bivolari  – 1.000 mii lei 
- Construire Şcoală Generală Clasele I – 
IV, Sticlăria II Rediu, Com. Scobinţi – 
1.200 mii lei 
- Construire Şcoală Generală Clasele I – 
IV Scobinţi II (Zvarici) – 1.200 mii lei 
- Construcţie Şcoala cu clasele I – VIII 
Spineni, Com. Andrieşeni – 500 mii lei 
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

432 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, 

Se majorează cheltuielile prevăzute pentru 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Motivare: 
Suma este necesară pentru 
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Anexa 3/25, Grupa 20, 
Titlul II Bunuri şi 

Servicii 

în Anexa 3/25, la Capitolul 5300 cercetare 
fundamentală şi cercetare dezvoltare, 
Grupa 20, Titlul II bunuri şi Servicii, cu 
suma de 700 mii lei. Celelalte anexe se 
modifică în consecinţă.  
 
Autor: deputat Anghel Stanciu PSD 
 

finanţarea activităţilor de 
cercetare-dezvoltare 
pentru proiectele cuprinse 
în Planul naţional de 
cercetare dezvoltare şi 
inovare pentru perioada 
2007 – 2013. Pin aceste 
proiecte se asigură 
dezvoltarea cunoaşterii, 
creşterea calităţii şi 
cantităţii resursei umane 
pentru activitatea de 
cercetare dezvoltare, 
dezvoltarea infrastructurii 
de cercetare-dezvoltare, 
valorificarea în mediul 
economic a rezultatelor 
cercetării prin parteneriat 
între agenţi economici şi 
unităţi de cercetare 
(universităţi institute CD). 
Cercetarea dezvoltarea 
reprezintă motorul 
economiei bazate pe 
cunoaştere.  Prin această 
majorare se asigură o 
investiţie extrem de 
profitabilă pe termen 
mediu şi lung pentru 
societatea şi economia 
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românească. Se evită 
emigrarea valorilor 
româneşti şi dispariţia 
unor entităţi de cercetare 
vitale pentru dezvoltarea 
economiei şi societăţii 
româneşti, pentru 
fundamentarea ştiinţifică a 
deciziilor în România 
pentru prestigiul 
internaţional al ţării. Prin 
această majorare se evită 
încălcarea angajamentelor 
asumate de România 
pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei 
Lisabona.   
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului şi 
bugetul Cancelariei 
Primului Ministru.  

433 Anexa 
2/Învăţământ/03/02 

Extindere Şcoala Generală Gurghiu 
(Vasile Gliga, PSD) 

Investiţie nefinalizată, 
suma necesară pentru 
finalizare 900.000 lei 

r 

434 Anexa 
2/Învăţământ/03/02 

Extindere şi reabilitare Şcoala Hodac 
(Vasile Gliga, PSD) 

Investiţie nefinalizată, 
suma necesară pentru 
finalizare 200.000 lei 

r 

435 Anexa Construire Grădiniţă în localitatea Investiţie nefinalizată,  
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2/Învăţământ/03/01 Tireu, comuna Ibăneşti 
(Vasile Gliga, PSD) 

suma necesară pentru 
finalizare 350.000 lei 

436 Anexa 
2/Învăţământ/03/02 

Construire grup sanitar Şcoala 
Genarală Dulcea 
(Vasile Gliga, PSD) 

Investiţie nefinalizată, 
suma necesară pentru 
finalizare 100.000 lei 

r 

437 Ministerul Învăţământului 
Anexa 2, pag 33 

Alocarea sumei de 1.000.000 mii lei 
pentru reparaţii capitale a grădiniţa din 
oraşul Eforie Sud, jud Constanţa. 
 
Autor:  Senator PSD Alexandru Mazăre 
              Deputat PSD Eduard Stelian 
Martin 

Obiectiv investiţii. Sursa 
de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 

A*  

438 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 
„Reabilitare termica 2 doua scoli ”,   
comuna Todireni,  cu suma de 600 mii lei  
 

Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 
Botosani 
 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 

r 

439 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 
„Reabilitare gradinita”,   comuna Todireni, 
cu suma de 1.000 mii lei  

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 

r 
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 Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 
Botosani 
 
 
 

 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 

440 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 
„Extindere si reabilitare Scoala cu clasele 
V-VIII ” in satul Romanesti,   comuna 
Româneşti,  cu suma de 1.400 mii lei  
RON 

Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 
Botosani 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 

r 

441 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 
„Centrala termica pentru Scoala cu clasele 
I-IV” comuna Româneşti,  cu suma de 70 
mii lei  
 

Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 
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Botosani 
442 Ministerul Educatiei 

Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 
„Reabilitare scoala ”  in satul Negreni, 
comuna Ştiubeni,  cu suma de 500 mii lei  
 

Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 
Botosani 
 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 

 

443 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 
„Centrala termica pentru scoala cu clasele 
I-IV ” comuna Ştiubeni,  cu suma de 200 
mii lei  
 

Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 
Botosani 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 

 

444 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
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Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 
 

„Centrala termica la Şcoala Dimitrie 
Pompeiu” comuna Broscăuţi,  cu suma de 
400 mii lei   

Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 
Botosani 
 
 

menţionate se impune 
reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 

445 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 
 

Pozitia 7 , Judetul Botoşani  
Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
pentru judeţul Botoşani  pentru obiectivul 
„Constructie gradinita ” comuna 
Broscăuţi,  cu suma de 2.800 mii lei   

Florin Ţurcanu , Deputat PNL Botosani 
Neculai Rebenciuc, deputat PNL Botosani 
Iacob Strugaru Stelica, deputat PDL 
Botosani 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 
 
Surse de finanţare: o mai 
buna colectare a taxelor si 
impozitelor la bugetul de 
stat 

 

446 Ministerul Învăţământului 
Anexa 2/30 cap 6501 

Alocarea sumei de 1,249,152,87 mii lei 
pentru finalizarea construcţiei clădirii P+E 
a grădiniţei cu program normal, comuna 
Topraisar, jud Constanţa. 
 
Autor:  Senator PSD Alexandru Mazăre 
              Deputat Eduard Stelian Martin 
 

Obiectiv investiţii. Sursa 
de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 

A*  

447 Anexa 3/25/02 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 

Poziţia 26, jud. Maramureş 
Alocarea sumei de 36.192 mii lei pentru 
reabilitarea scolilor din comunele Boiu 

Elevii invata în prezent în 
condiţii improprii care le 
pun în pericol sănătatea 

A*  
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Capitol 51, art.01, alin.15 Mare, Valea Cioarului, Vima Mica, 
Coas, Repedea, Rona de Los, Ardusat, 
Copalnic manastur, Dumbravita, Grosi, 
Calinesti, Salsig, Seini, Borsa (campus 
scolar) si constructie gradinite (Stramtura 
si Barsana) 
 
Autori: Pavel Horj, deputat PNL 
Vasile Berci, deputat PNL 
Liviu Titus Pasca, Senator PNL 
 

fizică şi mentală si 
afecteaza conditiile de 
studiu.  
 
Sursa de finantare: 
Alocare din suma 
prevazuta in bugetul 
Ministerului Educatiei, 
Cercetarii si Inovarii 
 

448 Ministerul Educatiei si 
Cercetarii  
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Campus scolar – 24 Sali de 
clasa”, jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, cu 
suma de 3800 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu, Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputatilor 

Susţinerea acestor 
investiţii este necesară 
pentru dezvoltarea 
infrastructurii scolare în 
spaţiul rural. 

r 

449 Ministerul Educatiei 
Cercetarii Inovarii 
 
Anexa 3/25/02, cap. 51, 
art. 01, alin. 15 

Se propune suplimentarea sumei pentru 
obiectivul „ Reabilitare scoala Radu-
Voda”, jud. Calarasi, com. Lupsanu, cu 
suma de 1596 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan 
Motreanu, Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputatilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice în 
unitatăţile  de învăţământ 
menţionate se impune 
reabilitarea lor. 

 

450 Anexa nr. 7 Sume 
defalcate din taxa de 
valoare adăugată pentru 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: Se propune 
suplimentarea sumei pentru următorul 
obiectiv: 

Sumele sunt necesare 
pentru executarea 
lucrărilor de construcţie, 

r 
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echilibrarea bugetelor 
locale, pe anul 2009 

- Construcţie Grădiniţa cu trei grupe 
Mădăraş, Lucrare în curs de 
execuţie  - 120 326 lei 

- Construcţie Grădiniţă în oraşul 
Ardud – 1.757.068 lei 

- Construcţie grădiniţă nouă, com. 
Bogdand – 1000 mii lei 

- Construcţie grădiniţa com Căuaş – 
1400 mii lei 

- Construcţie grădiniţa com. Santău – 
900 mii lei 

- Reabilitare grădiniţa sat Priscari, 
com Terebeşti – 280 mii lei  

 
Autor: Viorel BUDA PNL 

reabilitare şi modernizare 
a grădiniţelor din 
localităţile jud Satu Mare 
pentru crearea unor 
condiţii optime şi la 
standarde europene pentru 
copii. 

451 Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Ionvării, cap. 51, art. 1, 
alin. 15 

Poziţia 32, jud. Satu Mare: (anexa 4) Se 
propune suplimentarea sumei pentru 
următorul obiectiv: 

- Realizarea unui sistem de încălzire 
central la Grup şcolar Ardud – 500 
mii lei  

- Realizarea unui sistem de încălzire 
central la Şcoala Generală Madaras 
– 350 mii lei  

- Reabilitare Şcoala cu cls. 1-8 Căuaş 
– 500 mii lei 

- Modernizare Şcoala Generală com. 
Santău – 100 mii lei 

- Reabilitare şi supraetajare Şcoala cu 
cls. 1-8 com Terebeşti – 950 mii lei 

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare, modernizare a 
şcolilor din Satu Mare, 
pentru crearea unor 
construcţii optime şi la 
standardele europene 
pentru elevi. 

res 
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- Finalizarea lucrărilor de modenizare 
şi dotare a Şcolii Generale din 
Aliceni, com Târşolt  - 100 mii lei  

- Amenajare + dotări Şcoala Târşolţ – 
90 mii lei 

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare 
Şcoala cu cls. 1 -8 Vama, corp A şi 
B – 625 mii lei 

- Campus Şcolar – Şcoala de Arte şi 
Meserii – loc Vama – 240 mii lei  

 
 
Autor: Viorel BUDA PNL 

452 Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării, cap 51, art. 1, 
alin 15 

Se propune alocarea sumei pentru 
următoarele obiective: 

- reabilitare şi dotare unităţi de 
învăţământ, loc Bistreţ – 100 mii lei 

- reabilitare şcoli, loc Cerăt – 100 mii 
lei 

- reabilitare şcoala, loc Galicea Mare 
– 300 mii lei 

- modernizare încălzire centrală la Şc. 
Cu clasele I-VIII, loc Izvoare – 100 
mii lei 

- reabilitare Şcoala Generală I-VIII, 
loc Caraula  - 200 mii lei 

- proiecte tehnice şcoala şi grădiniţa, 
loc Giurgiţa – 60 mii lei  

- reabilitarea şcolii clasele I-VIII, loc 
Ciupercenii Noi – 400 mii lei  

Suma este necesară pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare a şcolilor din 
jud. Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţie 
Prezidenţiale 

respingere 
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- repararea şcolii clasele I-VIII, loc 
Seaca de Pădure – 100 mii lei  

- reparaţie capitală Şcoala cls. I-IV 
Râşnicu Oghian, loc Cernăteşti – 
300 mii lei  

 
Autori: Dep. PNL Mihai Voicu, Ionuţ 
Stroe, Grupurile Parlamentare PNL reunite

453 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionvării, 
Anexa 3/25/02 Cap. 5001 
Grupa 20 Titlul II Bunuri 
şi alte Servicii  
Art. 02 Reparaţii curente  

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2009 astfel: 

- Campus şcolar Lic. Teoretic J.G. 
Tajovskz Nădlac, Arad 3000 mii lei;

- Liceul ind. Suplacu de Barcău, 100 
mii lei, jud. Bihor; 

- Şcoala cu clasele I-IV Valea 
Cerului, Suplacu de Barcău, 50 mii 
lei, jud. Bihor; 

- Şcoala cu clasele I-IV Vărzari, com. 
Popeşti, 50 mii lei, jud. Bihor 

- Lic. Teoretic J Kozacek Budoi, com 
Popeşti, jud. Bihor 100 mii lei 

- Şcoala cu clasele I – VIII Făgetu, 
nr. 1, com Plopis, jud. Sălaj 50 mii 
lei  

- Şcoala gen cu clasele I-IV Scalasau 
Nou, com Derna, jud. Bihor, 50 mii 
lei  

- Şcoala gen. Cu clasele I-IV 
Varasau, jud. Bihor, 10 mii lei  

- Grădiniţa sar Vărzari, com Popeşti, 

Necesitatea  urgentă de 
sume pentru lucrări de 
reparaţii, consolidări, 
proiectări pentru buna 
desfăşurare a activităţilor 
din unităţile şcolare.  
 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

A*  
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jud. Bihor, 50 mii lei  
 
Autor: Deputat Merka Adrian 
MIROSLAV (Grupul Minorităţilor 
Naţionale) 

454  Amenajare grădiniţă Cefa – 400 mii lei 
Teren de sport Inand - 100 mii lei  
Teren de sport Cefa – 100 mii lei  
 
Autori: Dep. Ioan Sorin ROMAN 
Dep. Maria BARNA 

 res 

455 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Ionvării 
Anexa nr. 3/25/05 
Program: 43 – Proiectul 
privind reabilitarea 
infrastructurii şcolare 
finanţat potrivit 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2007 

Se alocă următoarele sume pentru 
modernizarea, re-funcţionalizarea şi 
consolidarea şcolilor cu clasele I-VIIIdin 
următoarele comune din judeţul Ialomiţa:  

- Cosâmbeşti – 100 mii lei 
- Mărculeşti – 60 mii lei  
- Sudiţi – 50 mii lei  
- Săveni (Sat Frăţileşti) – 50 mii lei 
- Scânteia – 70 mii lei 
- Valea Ciorii – 50 mii lei 

 
Autor: Deputat Marian NEACŞU 

Motivaţie: Reabilitarea 
acestor  şcoli este necesară 
pentru a putea funcţiona în 
condiţii de siguranţă 
pentru elevi şi personalul 
didactic. 
 
Sursa: Suma se alocă din 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 

A*  

456 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 40 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru reabilitare Şcoală cu 
cls. I-VIII sat Căpâlnaş, com. Birchiş, 
jud. Arad 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 
specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 

A*  
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Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

457 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 50 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru reabilitare Şcoala 
Generală nr. 2 oraş Sântana, jud. Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 
specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

A*  

458 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 50 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru reabilitare Şcoala 
Generală "A.M. Gutenbrunn" com 
Zăbrani, jud. Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 
specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

A*  

459 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 40 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 

A*  
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Guvernului pentru reabilitare Şcoală cu 
cls. I-VIII Ususău, com. Ususău, jud. 
Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

460 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 100 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru reabilitare Grup Şcolar 
"Sever Bocu" oraş Lipova, jud. Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 
specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

A*  

461 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 50 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru clădire nouă cu 4 săli 
de grupă la  Grădiniţa PN com. 
Frumuşeni, jud. Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
urgentarea finalizării 
obiectivului specificat. 
Clădirea în care 
funcţionează acum 
grădiniţa este retrocedată. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

A*  

462  
Anexa    3/25/02  

 
Se propune suplimentarea bugetului 

 
Se solicită admiterea 

A*  
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Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 50 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru reabilitare şi asigurarea 
cu utilităţi la Şcoala cu cls. I-VIII com. 
Conop, jud. Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 
specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

463 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 50 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru reabilitare Şcoala 
Generală "Corneliu Micloşi" com. 
Covăsânţ, jud. Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 
specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 
de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

A*  

464 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 cu suma de 35 mii Ron 
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului pentru reabilitare clădiri 
Şcoala şi Grădiniţa com. Bata, jud. 
Arad 
Autor : Deputat MARIUS SORIN 
GONDOR – PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
continuarea şi urgentarea 
finalizării obiectivului 
specificat. Amânarea 
finalizării acestui obiectiv 
aduce prejudicii procesului 
instructiv educativ. 
Sursa de finanţare: fondul 

A*  
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de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

465 Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării si 

Inovării la anexa 3/25/02 
din Fondul de rezerva aflat la dispozitia 

Guvernului 
finanţarea grădiniţei cu program prelungit 

nr. 6, str.Malinului, nr. 5 Municipiul 
Constanta, Judeţul Constanţa cu suma de 

80.000 RON 
Autor:  Deputat Stavrositu Maria 

 

Se solicita aprobarea 
amendamentului pentru 

amenajarea curţii 
interioare, parchet in sălile  
de clasa,grupuri sanitare şi 

închiderea balcoanelor.  
Grădiniţa are in grija 170 

de preşcolari. 
 

Sursa de finantare: Fondul 
de Rezerva aflat la 

dispozitia Guvernului 

A*  

466 Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării si 

Inovării la anexa 3/25/02. 
din Fondul de rezerva aflat la dispozitia 

Guvernului 
finanţarea grădiniţei nr.56, str.Incinta Port 
Municipiul Constanţa, Judetul Constanţa 

cu suma de 100.000 RON 
Autor:  Deputat Stavrositu Maria 

 
 
 

Se solicită aprobarea 
amendamentului pentru 
izolaţie exterioară, bloc 

alimentar in 
exterior,grupuri 

sanitare,schimbat uşi. 
Grădiniţa are în grija 120 

de preşcolari. 
 

Sursa de finantare: Fondul 
de Rezerva aflat la 

dispozitia Guvernului 

A*  

467 Anexa 3/25/02 – Se propune suplimentarea bugetului Se solicita aprobarea A*  
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Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 

Ministerului Educaţiei, Cercetării si 
Inovării la anexa 3/25/02. 

din Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

finanţarea grădiniţei nr.23, str Calarasi 
nr.48 Municipiul Constanţa, Judeţul 
Constanţa cu suma de 50.000 RON. 
Autor:  Deputat Stavrositu Maria 

amendamentului pentru 
Suma este necesara in 

vederea reabilitării  
grădiniţei 

 
 

Sursa de finantare: Fondul 
de Rezerva aflat la 

dispozitia Guvernului 
468 Anexa 3/25/02 – 

Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării si 

Inovării la anexa 3/25/02. 
din Fondul de rezerva aflat la dispozitia 

Guvernului 
finanţarea grădiniţei nr.16, str. Sulmona 

nr.19 - judeţul Constanţa cu suma de 
50.000 RON 

Autor:  Deputat Stavrositu Maria 

Se solicita aprobarea 
amendamentului pentru 
amenajarea curţii  si a 

grupurilor 
sanitare.Grădiniţa are 50 

de preşcolari. 
 

Sursa de finantare: Fondul 
de Rezerva aflat la 

dispozitia Guvernului 

A*  

469 Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 

Inovarii la anexa 3/25/02. 
din Fondul de rezerva aflat la dispozitia 

Guvernului  
finantarea gradinitei cu program prelungit 
nr.4,20,11 str Mihai Viteazu ,Municipiul 
Constanţa, Judeţul Constanţa cu suma de 

50.000 RON 
Autor:  Deputat Stavrositu Maria 

Se solicita aprobarea 
amendamentului pentru 
amenajarea curţii si a 
scării interioare - 150 

prescolari 
 
 
 

Sursa de finantare: Fondul 
de Rezerva aflat la 

dispozitia Guvernului 

A*  
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470 Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei 
Cercetării si Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii la anexa 3/25/02. 
din Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 finanţarea grădiniţei PP Amicii, str 
Căpitan Dobrilă Eugeniu,nr.14 Municipiul 
Constanţa, Judeţul Constanţa cu suma de 
20mii RON 
Autor:  Deputat Stavrositu Maria 

Se solicita aprobarea 
amendamentului pentru 
reabilitatea gradiniţei. 
 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul 
de Rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului 

A*  

471 Anexa nr.25 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
 
30. OLT 

Anexa nr.25 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
30.OLT 
Finalizare lucrări Şcoala Gostavăţu, sat 
Slăveni           190 mii lei 
Autor: Florin Iordache – Grup PSD 
 

Pentru finalizarea 
lucrărilor Şcoala 
Gostavăţu, sat Slăveni 
Sursa de finanţare: Fondul 
aflat la dispoziţia Primului 
ministru 

A*  

472 Anexa nr.25 
 
Ministrul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
30.OLT 

Anexa nr.25 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
30.OLT 
Colegiul Naţional Mihai Viteazul – 
Caracal             200.000 lei 

Pentru finalizarea 
lucrărilor începute la 
Colegiul Naţional Mihai 
Viteazul – Caracal. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 

A*  
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Autor: Florin Iordache – Grup PSD 
 

aflat la dispoziţia Primului 
ministru. 

473 Anexa nr.25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
30.OLT 

Anexa nr.25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
30.OLT 
Finalizarea lucrări Grădiniţa Tia Mare.  
400miilei 
Autor: Florin Iordache – Grup PSD 
 

Pentru finalizarea 
lucrărilor la Grădiniţa Tia 
Mare. 
Sursa de finanţare: Fondul 
aflat la dispoziţia Primului 
ministru. 

A*  

474 Anexa nr.25 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Anexa nr.25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
30.OLT 
Finalizare lucrări Şcoala Cezieni  400mii 
lei 
 
Autor: Florin Iordache – Grup PSD 

Pentru finalizarea 
lucrărilor Şcoala Cezieni. 
Sursa de finanţare: Fondul 
aflat la dispoziţia Primului 
ministru. 

A*  

475 Anexa nr.25 
 
Ministerul  Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Anexa nr.25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
30.OLT 
Liceul Agro-industrial Vitomireşti   500 
mii lei 

Pentru finalizarea 
lucrărilor începute la 
Liceul Agroindustrial 
Vitomireşti. 
Sursa de finanţare: Fondul 
aflat la dispoziţia Primului 
ministru. 

A*  

476 Proiect de Buget pe anul 
2009 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la Anexa 3/25/02 cu suma de 
100.000 RON pentru Şcoala cu clasele V-
VIII, Libotin judeţul Maramureş 
 
Deputat PD-L: Leşe Doru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. 
Din fondul de rezervă la 
dispoziţia guvernului 

A*  
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 Proiect de Buget pe anul 
2009 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la Anexa 3/25/02 cu suma de 
100.000 RON pentru Scoala cu clasele I-
VIII, Cupşeni, judeţul Maramureş 
 
Deputat PD-L: Leşe Doru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reperaţii. 
Din fondul de rezervă la 
dispoziţia guvernului 

 

477 Proiect de Buget pe anul 
2009 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la Anexa 3/25/02 cu suma de 
100.000 RON pentru Şcoala cu clasele I-
IV, Costeni, judeţul Maramureş. 
 
Deputat PD-L: Leşe Doru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii. 
Din fondul de rezervă la 
dispoziţia guvernului 

A* 

478 Proiect de Buget pe anul 
2009 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Anexa 3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la Anexa 3/25/02 cu suma de 
100.000 RON pentru Şcoala cu clasele I-
VIII, Structura Şcolară nr.4 din comuna 
Moisei., judeţul Maramureş 
 
Deputat PD-L: Leşe Doru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea cheltuielilor de 
reparaţii pentru Şcoala cu 
clasele I-VIII, Structura 
Şcolară nr.4 din comuna 
Moisei. 
Din fondul de rezervă la 
dispoziţia guvernului. 

A*  

479 Suma se repartizează în 
baza unui act normativ din 
Anexa 2/capitolul 6501/ 
grupa 71/articolul 
01/alineat 01 

Alocarea sumei de 3 086 976 RON Galaţi, 
Şcoala Gimnazială nr. 43 “Dan 
Barnbilian”  
 
Autori: Deputat Paslaru Florin – PSD+PC 
Deputat Ciucă Liviu Bogdan -  PSD+PC 
Deputat Roşca Lucreţia - PSD+PC 

Datorită numărului mare 
de copii şcolari (763 elevi 
repartizaţi în 32 de clase) 
şi a sălilor de clasă 
existente insuficiente, 
şcoala funcţionează în 3 
ture cu program de la 7.30 
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 la 19.30 în condiţiile unei 
ore de curs reduse de la 50 
de minute la 45 de minute 
şi prin reducerea pauzelor 
de la 10 minute la 5 
minute, şi datorită 
cererilor mari ale părinţilor 
pentru desfăşurarea la 
majoritatea claselor I-IV a 
programului „after school” 
– în prezent funcţionează 
numai la o clasă pe an 
primar, din lipsa de spatiu. 
Astfel, se propune 
extinderea sediului şcolii 
prin construirea unui corp 
nou de clădire cu regim de 
înălţime D+P+E cu funcţii 
didactice conform 
normelor în vigoare. 
Durata de realizare a 
investiţiei va fi de 2 ani.  
 
Sursa: Fondul de Rezervă 
al Guvernului 

480 Anexa nr. 1, cap. 65.02, 
art. 19, subcap. 02, 
paragraf 03.01 

Susţinerea investiţiei – judeţul Vaslui 
Gradiniţă cu program prelungit – două 
grădiniţe – 4.400 mii lei 
 

Lipsă locuri pentru copii 
în grădiniţele existente 
 
Sursa: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 

A*  
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Cercetării şi Inovării 
481 Anexa nr. 1, cap. 65.02, 

art. 19, subcap. 02, 
paragraf 04.02 

Susţinerea investiţiei – judeţul Vaslui 
Liceu de muzică şi arte – 3.000 mii lei 

Lipsa instituţiei de 
învăţământ cu activităţi 
specifice 
 
Sursa: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

 

482 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 din Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului cu suma de 
100.000 RON pentru reabilitarea 
Grădiniţei cu program normal – sat 
Malovăţ, comuna Malovăţ, juteţul 
Mehedinţi  
Autor : Deputat– Doinita Mariana 
Chircu - PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realibitarea Gradiniţei cu 
program normal din 
Comuna Malovăţ în  care 
învaţă  32 preşcolari (doua 
grupe). 
Reabilitarea este absolut 
necesară pentru a asigura 
utilităţile şi grupul sanitar 
în vederea obţinerii 
autorizaţiei sanitare de 
funcţionare. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

 

483 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 din Fondul de rezerva 
aflat la dispoziţia Guvernului cu  suma de 
150.000 Ron pentru reabilitare Şcoală cu 
cls. I-IV – Gheorghe Ionescu Siseşti – 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realibitarea şarpantei şcolii 
avand în vedere ca este 
singura instituţie de 
învatământ primar din 
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com Siseşti, Judeţul Mehedinţi  
 
Autor : Deputat – Doiniţa Mariana 
Chircu - PD-L 

comuna Siseşti care nu a 
fost realitata niciodat. 
Şcoala are un grad avansat 
de uzură şi poate pune în 
pericol sănătatea si 
securitatea elevilor. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezerva aflat la 
dispoziţia Guvernului 

484 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Cercetării şi 
Inovării la anexa 3/25/02 din Fondul de 
rezerva aflat la dispoziţia Guvernului cu 
suma de 100.000 Ron pentru obiectul de 
investiţii: Grădiniţa  cu program 
normal, sat Izvorul Bârzii, comuna 
Izvorul Bârzii, Judeţul Mehedinţi 
Autor : Deputat– Doinita Mariana 
Chircu - PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului in 
vederea construirii  unui 
local pentru Grădiniţa cu 
program normal Izvorul 
Bârzii format dintr-o sala 
de grupa si grup sanitar 
interior.Exista 
amplasament chiar în 
curtea şcolii. Acest 
obiectiv este absolut 
necesar 
deoarece,actualmente,grăd
iniţa funcţionează în 
condiţii improprii într-o 
sala de clasă, în clădirea 
şcolii, cu acces direct din  
curtea şcolii.  
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezerva aflat la 
dispoziţia Guvernului  
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485 Anexa    3/25/02  
Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
la anexa 3/25/02 din Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului cu suma de 
100.000 Ron pentru reabilitarea 
Grădiniţei cu program prelungit nr.2, 
Hans Cristian Andersen, municipiul 
Orşova, judeţul Mehedinţi 
Autor : Deputat– Doinita Mariana 
Chircu - PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitatarea Grădiniţei 
Hans Cristian Andersen - 
Orşova în care învata 186 
prescolari în opt grupe, din 
care trei cu program 
prelungit. Reabilitatea este 
o urgentă şi consta in 
lucrări de finisaje 
interioare,inlocuire 
pardoseli si tâmplărie, 
grupuri sanitare si 
amenajare sală de mese, 
pentru a asigura condiţii 
normale de creştere si 
educare. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de Rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

A*  

486 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la anexa 3/25 cu suma de 
2.500.000 RON pentru realizarea 
lucrărilor de extindere a GPP nr.2 
“Aschiuta” Suceava  
Autori: 
Senatorii PDL: 
Orest Onofrei 
Deputaţii PDL: 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realizarea lucrărilor de 
extindere a unităţii GPP 
nr.2 “Aschiuta” Suceava. 
Acest lucru este necesar 
datorită dinamicii 
numărului de persoane 
înscrise în această unitate. 

respingere 
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Sanda Maria Ardeleanu 
487 Anexa 3/25 

Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la anexa 3/25 cu suma de 100.000 
RON pentru reabilitarea “SAM Vadu 
Moldovei”, Suceava 
Autor: 
Senatorii PDL: 
         Orest Onofrei 
         Sorin Fodoreanu 
Deputaţii PDL: 
  Sanda Maria Ardeleanu 
  Ioan Balan 
  Dumitru Pardau 
  Eugen C-tin Uricec 
  Gabriel Gospodaru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
realibitarea unităţii de 
învăţământ: “SAM Vadu 
Moldovei”, Suceava 

re 

488 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării la anexa 3/25 cu suma de 
284.000.000 lei pentru realizarea 
Campusului Universitar “Stefan cel Mare” 

- asigurarea utilităţilor: 60.000.000 lei
- cămin studenţesc: 40.000.000 lei 
- sala polivalentă: 80.000.000 lei 
- bazin olimpic: 50.000.000  
- Facultatea de Educaţiei Fizică şi 

Sport: 20.000.000 lei 
- Casa Culturii a Studenţilor: 

16.000.000 lei 
- Parc dentrologic şi grădina 

Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 

A*  
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botanică: 28.000.000 lei 
Autori: 
Senatorii PDL: 
          Orest Onofrei 
          Sorin Fodoreanu 
Deputaţii PDL: 
   Sanda Maria Ardeleanu 
   Ioan Bălan 
    Dumitru Pardau 
    Eugen C-tin Uricec 
    Gabriel Gospodaru 

     
 
 

II. Amendamente respinse 
 

 
2. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI  

 
I. Amendamente admise  

 

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

1.     
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Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

1. Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Alocarea sumei de 700,000.00 RON pentru 
construirea unei sali de sport prin programul 
national- Sali de sport in localitatea Baneasa, jud. 
Constanta 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE ILEANA 
CRISTINA 
 

Construire sala sport. Sursa de 
finantare: Fondul de rezerva al 
Guvernului 

 

2. Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Alocarea sumei de 670,000.00 RON pentru 
construirea unui teren de sport in localitatea 
Ciocarlia de Sus, jud. Constanta  
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE ILEANA 
CRISTINA 
 

Construire teren sport. Sursa 
de finantare: Fondul de rezerva 
al Guvernului 

 

3. Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Alocarea sumei de 714,000.00 RON pentru 
construirea unei Baze Sportive in localitatea 
Pietreni, jud. Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE ILEANA 
CRISTINA 

Construire baza sportiva. Sursa 
de finantare: Fondul de rezerva 
al Guvernului 

 

4. Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Alocarea sumei de 38,000.00 RON pentru 
amenajarea unei baze sportive in loc. 
Independenta, jud. Constanta  
 
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE ILEANA 
CRISTINA 

Amenajare baza sportiva. 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

 

5. Ministerul Tineretului si 
Sportului 

Alocarea sumei de 608,690.00 RON pentru 
realizarea unei baze sportive cu teren de fotbal 
omologabil in loc. Mircea Voda, jud. Constanta 
  
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE ILEANA 
CRISTINA 

Realizare baza sportiva. Sursa 
de finantare: Fondul de rezerva 
al Guvernului 
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6. Ministerul Tineretului si 

Sportului 
Alocarea sumei de 500,000.00 RON pentru 
amenajare teren multifunctional baza sportiva  
com. Pestera, jud. Constanta   
Autor: Deputat PSD DUMITRACHE ILEANA 
CRISTINA 
 

Amenajare teren. Sursa de 
finantare: Fondul de rezerva al 
Guvernului 

 

7.  
OG 7/2006 
 

 
Se propune alocarea sumei prevăzute pentru 
judeţul Calarasi, pentru obiectivul Amenajare 
Baza Sportiva, comuna Ciocanesti, cu suma de 
500 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 

Inexistenţa unor baze sportive 
în localităţile respective;-
pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă 
natură. 

 

8. OG 7/ 2006  
Se propune suplimentarea sumei pentru obiectivul 
„ Baza sportiva”, jud. Calarasi, loc. Lehliu-Gara, 
sat Razvani, cu suma de 73,5 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 

Inexistenţa unor baze sportive 
în localităţile respective;-
pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă 
natură. 

 

9 OG 7/ 2006  
Se propune suplimentarea sumei pentru obiectivul 
„ Construire sala de sport Razvani”, jud. Calarasi, 
loc. Lehliu-Gara, suma de 110 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 

Inexistenţa unor baze sportive 
în localităţile respective;-
pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă 
natură. 

 

10 OG. 7/2006 Se propune suplimentarea sumei pentru obiectivul 
„ Amenajare baza sportiva”, jud. Calarasi, com. 
Alexandru Odobescu, sat Galatui, cu suma de 
993, 85 mii lei  

Inexistenţa unor baze sportive 
în localităţile respective;-
pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
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Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 
 

şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă 
natură. 

11 OG 7/2006 Se propune suplimentarea sumei pentru obiectivul 
„ Modernizare Baza sportiva”, jud. Calarasi, com. 
Independenta, cu suma de 65,08 mii lei  
 
Autor: Deputat PNL Dan Stefan Motreanu, 
Grupul Parlamentar PNL din Camera Deputatilor 
 

Inexistenţa unor baze sportive 
în localităţile respective;-
pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri 
şcolare, alte activităţi sportive 
precum şi pentru organizarea 
unor evenimente de altă 
natură. 

 

12 Anexa 3/36/26 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului 
Program –Întreţinerea, 
funcţionarea şi dezvoltarea 
bazei materiale sportive 
  

Se propune alocarea sumei de 15.000..mii lei din 
bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului 
pentru construcţia unui Bazin Olimpic în 
Municipiul Brăila, jud. Brăila. 
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Pentru susţinerea sportului de 
performanţă în Municipiul 
Brăila sunt necesare investiţii 
în infrastructură sportivă. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului 
Tineretului şi Sportului 
 

 

13 Ministerul Tineretului şi 
 Sportului 
Anexa 3/36/01 
Capitol 5000, Titlu 51 
 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru obiectiv de investiţie- Casă de cultură a 
studenţilor, Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare”, Municipiul Suceava, jud. Suceava. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Acest obiectiv face parte din 
Proiectul Campus 2- 
Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare”, Municipiul Suceava, 
jud. Suceava. 
Sursa de finanţare 
 
Redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului 
Tineretului şi 
 Sportului 
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II. Amendamente respinse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU   
 

I. Amendamente admise  
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
Comisii) 

1.     
 
 

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 

1.     
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II. Amendamente respinse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ACADEMIA ROMÂNĂ  
 

I. Amendamente admise  
 

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1.     
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II. Amendamente respinse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA  
 

I. Amendamente admise  

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1.     

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1.     
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II. Amendamente respinse 
 
 

 
 
 

 

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1.     

Nr.  
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii) 

1.     
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