
Anexa nr. 4 
 
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.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, pe 
anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2014 cu 
suma de 50.000 mii lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
Judeţul ARAD 
 
 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan 
Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  
Consiliului  Judetean Arad i 
s-a diminuat propunerea 
alocată pe anul 2014(în 
proiectul de lege) foarte mult 
faţă de estimările aprobate 
prin legea bugetului de stat pe 
anul 2013 . 
  Este de menţionat  de 
asemenea faptul că sumele 
solicitate sunt necesare 
achitării hotărârilor 
judecatoreşti pentru plata 
salariilor în învăţământul 
special şi ale centrelor 
judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională, 
precum şi pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi serviciilor sociale 
care începând cu anul 2013-
2016 sunt contractate deja de 
către Consiliul Judeţean 

 



Arad. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 

2.  Anexa 4 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor  
descentralizate la nivelul judeţelor 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
prevăzut la Anexa 4, aferent judeţului 
Iaşi, cu 600 mii lei. 
 
 
 
 

Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi 
Grupul Parlamentar al PDL din 

Camera Deputaţilor 

Sumele alocate prin proiectul 
Legii bugetului de stat pe 
anul 2014 sunt insuficiente 
asigurării finanțării la nivelul 
necesarului pentru categoria 
de cheltuieli menționată. 
Precizăm că unitățile 
administrativ-teritoriale din 
județul Iași nu pot asigura din 
surse proprii finanțarea 
acestei cheltuieli.  
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 

 

3.  Anexa 4 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor  

Se solicită suplimentarea fondurilor 
alocate prin bugetul Ministerului 
Economiei pentru Departamentul de 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor cu 700 mii lei 
pentru finalizarea proiectului 

 



descentralizate la nivelul judeţelor 
 

Energie cu 700 mii lei 
 

Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi 
Grupul Parlamentar al PDL din 

Camera Deputaţilor 
 

de extindere reţea energie 
electrică în satele Mânzăteşti 
şi Coada Stâncii, comuna 
Ungheni,judeţul Iaşi.  
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 

4.  Anexa 4/ SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 4.000 mii lei 
pentru extindere reţea electrică, 
comuna Moara, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 

Se solicită admiterea 
amentamentului întrucât 
în comună s-au construit 
multe case care se află în 
imposibilitatea de a 
beneficia de extinderea 
reţelei electrice. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 

 



Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

reorganizării ANAF şi 
din majorarea 
impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

5.  Anexa 4/ SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 200 mii lei 
pentru extinderea rețelelor 
electrice în zonele Cimitir, Ratoș 
și Bătcuța din localitatea Ilișești, 
comuna Ilișești, județul Suceava 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului 
deoarece până în prezent 
s-au alocat doar 
aproximativ 10% din 
fonduri, iar în aceste zone 
există zeci de gospodării 
neracordate la rețeaua de 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi 
din majorarea 
impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 
 

 



6.  Anexa 4/ SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 106 mii lei 
pentru achitarea arieratelor la 
investiția de racordare la rețeaua 
de curent electric a cartierului 
Romi, din comuna Mitocu 
Dragomirnei, județul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că 
racordarea la curent 
electric a cartierului 
Romi a fost realizată prin 
cereri din partea 
cetățenilor. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi 
din majorarea 
impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

 

7.  Anexa 4/ SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 1.000 mii lei 
pentru extindere reţea electrică în 
comuna Bosanci, judetul Suceava. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma 
este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiții și că proiectul 
deservește unui număr 

 



Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

mare de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi 
din majorarea 
impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

8.  Anexa 4/ SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice cu suma de 10.000 mii lei 
pentru extindere reţea canalizare 
şi dotare staţie epurare în comuna 
Botoşana, judetul Suceava. 
 
Autori:  
Senator PDL Gheorghe Flutur 
Deputat PDL Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Deputat PDL Ioan Balan 
Grupul Parlamentar PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că suma 
este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiții și că proiectul 
deservește unui număr 
mare de locuitori care au 
nevoie de standarde 
europene minime pentru 
desfăşurarea activităţilor 
zilnice. 
 
Sursa de finanţare: 

 



Camera Deputaţilor majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi 
din majorarea 
impozitelor şi taxelor 
estimate de MFP la 
5.000.000 mii lei. 

9.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2014 şi estimări pe anii 
2015-2017 
 
Total.......2.056.775 mii lei 
 Din care  
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap......347.408 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei cu 
69.015 mii lei  
 
 
 
 
Total.....2.125.790 mii lei  
Din care 
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap.....416.423 mii lei 
 
Autori: 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
Grupurile parlamentare ale 

Suma propusă este la 
nivelul celei din anul 
2013, iar diferenţa se 
alocă pentru susţinerea 
centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap 
centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap pentru evitarea 
tensiunilor sociale 
apărute în anul 2013 cu 
privire la finanţarea 
acestor cheltuieli. 
Suma suplimentară 
urmează să fie distribuită 
în mod proporţional pe 
judeţe, conform legii. 

 



UDMR  
 
Sursa: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii 
publice generale  
 

10.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2014 şi estimări pe anii 
2015-2017 
 
 
COVASNA 
Total......23.618 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie 

Solicităm suplimentarea sumelor 
prevăzute cu 6.882 mii lei, 
distribuită astfel 
 
 
 
Propunem suplimentarea sumei 
alocate cu 6882 mii lei 
 
 
Total ....30.500 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie 

Suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
județelor cu suma de 
6.882 mii lei se justifică 
prin următoarele: -pentru 
asigurarea condițiilor 
minime de trai a celor 
peste 1200 de copii și 
adulți aflați în sistem, - 
asigurarea salariului 
minim de 850 lei  de la 1 
ianuarie 2014 și de 900 

 



a copilului.....9882 mii lei 
  
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap....688 mii lei 
 
Acordarea produselor lactate şi de 
panificaţie şi miere de 
albine....5117 mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională....5069 mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru plata 
salariilor învăţământului special şi 
a centrelor judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională 254... mii 
lei 

a copilului.....15.000 mii lei 
  
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap....900 mii lei 
 
Acordarea produselor lactate şi de 
panificaţie şi miere de albine5.300 
mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională.... 5300 mii lei 
 
Hotărâri judecătoreşti pentru plata 
salariilor învăţământului special şi 
a centrelor judeţene de resurse şi 
asistenţă educaţională ... 350 mii 
lei 
 
Autori: 
Márton Arpad, Markó Attila, 
Erdei D. István, deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Klárik László, 

lei începând cu 1 iulie 
2014 pentru peste 150 de 
persoane din sistem, 
majorarea salariilor de 
bază în învățământul 
preuniversitare de stat 
conform OUG 103/2013, 
- asigurarea drepturilor 
salariale câștigate prin 
hotărâri judecătoresti,   - 
asigurarea produselor 
lactate și de panificație 
pe tot parcursul anului. 
 
Sursa: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii 
publice generale 



senatori UDMR 
11.  Anexa nr. 4 

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2014 şi estimări pe anii 
2015-2017 
 
SĂLAJ.......Total  32.432 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului.....8.818 mii lei 
 
Susţinerea centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap…7.241 mii lei 
  
 
Acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie şi miere de 
albine....5.281 mii lei 
 

Propunem suplimentarea sumelor 
prevăzute pentru judeţul Sălaj cu 
suma de 4.403 mii lei astfel: 
Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2013 şi estimări pe anii 
2014-2016 
 
SĂLAJ....... 36.835 mii lei 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului.....9.910 mii lei 
 
Susţinerea centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap…9.140 mii lei 
 
Acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie şi miere de 

La fundamentarea 
sumelor necesare 
finanţării sistemului de 
protecţie a copilului, 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului a luat 
în considerare Hotărârea 
nr.23/2010 privind 
aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile 
sociale. 
De asemenea, la 
acordarea de produse 
lactate, de panificaţie, 
suplimentul de miere şi 
fructe proaspete, suma 
necesară este superioară 
celei prevăzute pentru 
2014 în proiectul de 
buget, avându-se în 
vedere numărul 
preşcolarilor şi elevilor 
beneficiari şi costurile 

 



Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 

albine....5.890 mii lei 
 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională....5.945 mii lei 
 
Autori: 
Seres Dénes, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

prevăzute pentru aceste 
programe. 
 
Sursa: Sursa: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii 
publice generale 

12.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2014 şi estimări pe anii 
2015-2017 
 
SATU MARE 
Total......35.457 
Susţinerea centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap..7149 mii lei 

Solicităm suplimentarea sumei cu 
4.126 mii lei  
 
SATU MARE 
Total......39.583 
Susţinerea centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap..11.275 mii lei 
 
Autori:  
Erdei D. István, Kereskényi Gábor 
deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, 
senatori UDMR 

Suma solicitată este la 
nivelul celei estimate 
pentru anul 2014 în 
bugetul pe anul 2013. 
  
Sursa: Sursa: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii 
publice generale 

 

13.  Anexa nr. 4 Solicităm suplimentarea sumelor Sistemului de protecţie a  



Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2014 şi estimări pe anii 
2015-2017 
 
 
Harghita 
Total...... 36.382 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului..... 15.824 mii lei 
  
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap.... 3.374 mii lei 
 
Acordarea produselor lactate şi de 
panificaţie şi miere de albine.... 
7.461 mii lei 
 

prevăzute cu 6.882 mii lei, 
distribuită astfel 
 
 
 
Propunem suplimentarea sumei 
alocate cu  
6842  mii lei 
 
 
Total .... 43.224 
din care pentru finanţarea 
cheltuielilor cu: 
 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului..... 18.467mii lei 
  
Susţinerea centrelor de asistenţă a 
persoanelor cu handicap centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap.... 4.809mii lei 
 
Acordarea produselor lactate şi de 
panificaţie şi miere de albine... 
8.629mii lei 

copilului şi susţinerea 
centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu 
handicap  -  în sumă 
totală de 23.276 mii lei, 
din care suma de 18.467 
mii lei pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi suma de 
4.809 mii lei pentru 
susţinerea centrelor de 
asistenţă a persoanelor cu 
handicap şi se justifică în 
felul următor: pentru 
acoperirea cheltuielilor  
de personal şi de 
gospodăreşti, igienizarea 
obligatorii a 4 centre de 
plasament de tip familial 
cu 44 de case 
/apartamente, 4 centre de 
plasament din care 3 
pentru copii cu 
diazabilităţi, 2 centre de 
plasament pentru copii cu 



 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională....5.326 mii lei 
 
salarii, sporuri, indemnizații și alte 
drepturi salariale în bani stabilite 
prin lege, precum și contribuțiile 
aferente acestora ...4.517 mii lei 
         cheltuieli cu bunuri și 
servicii pentru întreținerea curentă 
a unităților de învățământ special 
și centrelor județene de resurse și 
asistență educațională...452 mii lei
 
Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g.), 
h.) ....4397 mii lei din care pentru: 
g.) plății contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară;   
h.) finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a 
pertsoanelor de sub autoritatea 
consiliilor județene.) 

 
Învăţământ special şi centrele de 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională.... 5.588 mii lei 
salarii, sporuri, indemnizații și alte 
drepturi salariale în bani stabilite 
prin lege, precum și contribuțiile 
aferente acestora ...4.706 mii lei 
         cheltuieli cu bunuri și 
servicii pentru întreținerea curentă 
a unităților de învățământ special 
și centrelor județene de resurse și 
asistență educațională...525 mii lei
        
Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g.), 
h.) 5736 mii lei din care pentru: 
g.) plății contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult din țară;  
h.) finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a 
pertsoanelor de sub autoritatea 
consiliilor județene.) 
 

handicap sever, 1 centru 
de primire şi intervenţie 
în regim de urgenţă , 1 
centru de orientare, 
supraveghere şi sprijinire 
a reintrării socială a 
copilului, 1 centru de 
consiliere, 2 centre din 
care 1 pentru persoane cu 
autism şi unu pentru 
copii, 2 centre de îngrijire 
şi asistenţă, 1centru de  
recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică, 2 centre 
de servicii de recuperare 
neuromotorie de tip 
ambulatoriu, serviciul de 
locuințe protejate – 5 
case, 228 asistenţi 
maternal profesionişti. 
Sunt îngrijiţi în medie 
1100 copii/tineri, 171 de 
persoane asistate şi 15 
tineri din locuinţe 
protejate şi aproximativ 



Antal István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Moldován 
József, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

400 de persoane 
beneficiază asistenţă de 
recuperare neuromotorie 
de tip ambulatorie.  
La fundamentarea 
sumelor a fost luat în 
considerare Hotărârea 
nr.23/2010 privind 
aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile 
sociale. Totodată direcţia 
are încheiate contracte de 
finanţare pentru 
proiectele: Extinderea şi 
reamenajarea Centrului 
de îngrijire şi Asistenţă 
Gheorgheni, Extinderea 
şi modernizarea 
Centrului de Recuperare 
şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică, C You 
– Comunităţile previn 
violenţa  în rândul 
tinerilor, înfiinţarea a 7 
case de tip familial şi a 



unui centru de recuperare 
pentru copii cu 
dizabilităţi şi deficienţe 
de învăţare, Centru social 
cu destinaţie 
multifuncţională 
Sânmartin. 
b.) Drepturilor privind 
acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele 
I-VIII din învăţământului 
de stat şi privat, precum 
şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi 
private cu program 
normal de 4 ore suma de 
7.497 mii lei. 
c.) Drepturilor privind 
acordarea de miere de 
albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat 
şi confesional: suma de 



1.132 mii lei. 
d.) Cheltuielilor privind 
implementarea 
programului de 
încurajare a consumului 
de fructe în şcoli, pentru 
elevii din clasele I – VII 
care frecventează 
învăţământul de stat şi 
privat autorizat/acreditat  
d.) Cheltuielilor aferente 
învăţământului special: 
Suma totală de 5.588 mii 
lei care se defalcă pentru 
Şcoala specială Ocland 
1.320 mii lei, Şcoala 
specială Bilbor 833 mii 
lei, Şcoala specială 
Sfânta Ana Miercurea 
Ciuc 1.073 mii lei, 
precum şi pentru 
funcţionarea Centrul 
Judeţean de Resurse şi de 
Asistenţă Educaţională 
înfiinţat în 2007 potrivit 



HG nr.1251/2005 şi 
OMEC nr.5418/2005, 
suma de 2.362 mii lei. 
Personalul Centrului 
Judeţean de Resurse şi de 
Asistenţă Educaţională a 
fost modificată respectiv 
lărgită cu 50 de posturi 
de psihopedagogie.  
  e.) Plăţii contribuţiilor 
pentru personalul 
neclerical angajat în 
unităţile de cult: suma 
totală de 4.883 mii lei, 
pentru asigurarea 
contribuţiei salarizării a 
celor 375 posturi pentru 
personalul neclerical, 
luând în calcul salariu 
minim de 850 lei/luna şi 
contribuţiile aferente, 
conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 
871/2013 și Ordonanța 
Guvernului nr. 82/2001, 



cu modificările și 
completările ulterioare. 
f.) Serviciul public 
comunitar de evidenţă a 
persoanelor: suma de 853 
mii lei. 
 
Sursa: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii 
publice generale 

14.  SUME defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru defalcarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului, pe anul 2014 

Suplimentarea sumei alocate 
judeţului NEAMŢ, pentru 

asistenţă socială cu 60.000 mii lei 
Autori: 

 Deputat PSD Ioan Munteanu 
Deputat PSD Marcoci Vlad 
Deputat PSD Liviu Harbuz 
Deputat PSD  Ionel Arsene 

Deputat PSD Cătălin Drăguşanu 
Deputat PNL Dorin Ursărescu 

Deputat PDL Elena Udrea 

Motivaţia: Asigurarea 
unor condiţii  normale 
pentru beneficiarii din 
judeţul Neamţ ai acestor 
resurse financiare.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

 



Deputat UNPR Marian Enache 
Deputat independent Mihaela 

Stoica 
Senator PSD Ioan Chelaru 

Senator PSD Leonard Cadar 
Senator PSD Dan Tătaru 

Senator PNL Nazare Eugen Ţapu 
Senator UNPR  Liviu Bumbu 
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